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'নিবেদন 

মকার-বাবা-র দ্বিতীয় সংস্করণ আজ দীর্ঘ কয়েক বৎসর পরে 

প্রকাশিত হচ্ছে। প্রথম সংস্করণ বছ পূর্বে নিঃশেষ হয়ে যায়, দ্বিতীয় 
ংস্করণের যুদ্রণ গুরু হয় ছু বছরের-ও কিছু বেশী আগে। কিন্তু প্রেসের 

ওপর নান। কাজের অতিরিক্ত চাপ থাকায় প্রকাশের বিলম্ব অনিবার্য হয়ে 

পড়ে। তারজন্ত আমর! পাঠকদের চরণে ক্ষম! প্রার্থনা! করি। তারা 

অনেকেই দীর্ঘ প্রতীক্ষায় আছেন, ধৈর্যযচ্যুতির ষঙ্ষত কারণ সত্তে-ও তার! 
বিক্ষুন্ বোধ করেন নি। আজ তাদের প্রতীক্ষা! সার্থক হল; এই আমাদের 
আনন্ব। 

মকার-বাবা এক অপূর্ব মহাগ্রস্থ। প্রকাশকের সাধ্য নাই 'এর 
পরিচয় দেয়। শাস্ত্রের নিগুঢ় রহস্য, ভারতীয় ধর্শ এবং এতিহবের যথাযথ 
রূপ, ভারতীয় নরনারীর জীবনের লক্ষ্য এবং সেই লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার 

উপায় প্রভৃতি এর ছত্রে ছত্রে স্বে যহিষ্সি দীপ্যমান হয়ে বিরাজ করছে। 

শান্ত্রপথ-ই যে নিরাপদ রাজপথ; এই পথ যিনি যতটুকু অবলম্বন করবেন 
তিনি সেই পরিমাণে কৃতার্থ হবেন ? শাস্ত্রের বন্ধন যে বন্ধন নয়, মহামুক্তির 
বিজয় দামামা! এই সত্য মকার-বাবা উচ্চ কে ঘোষণ। করেছেন। 

আধুনিক শিক্ষাভিমানীর কাছে এই বাণী বিলুপ্ত অতীতের অর্থহীন প্রতিধ্বনি' 

বলে মনে ভতে পারে, কিন্তু তাদের এই সংশয় বিস্ময়ে পরিণত হবে যখন 

তারা গ্রন্থ-শেষে লক্ষ্য করবেন এক মারাত্বক রোমাঞ্চকর ভবিধ্যদ্বাণী : 

“প্রিয়তম! তোমার জ্যোতিতে শিক্ষিত সঙ্জন-মগ্ডলী শাস্ত্রের নিগৃঢ 

মর্ম জেনে স্ব স্ব অধিকার অন্থসারে শাস্তির পথে অগ্রসর হবেন, পরম পবিত্র 

শাস্ত্রনদীর বেগ বাড়বেই, বাধ কোথায় চলে যাবে, শাস্্-নদীতে সঙ্জনগণ 
ভদ্কি-নৌকার আরোহণ করে প্রিয্নতমের প্রেমপারাবারের দিকে বাত 

করবেন, নিশ্চয়ই ব্রাহ্গণগণ 'শাস্ত্ররক্ষ। করবেন, বর্ণাশ্রমধর্থ প্রতিঠিত হবে? |” 
অবিশ্বাসীর অবিশ্বাস-কে চুর্ণ করে এই দিব্যবাণীর সত্যতা ম্বতঃই 

ক্রমশঃ প্রকট হচ্ছে। শাস্ত্র-ভগবান্ আর্্যশাক্্র এবং সনাতনশান্ত্রম এই 
ছুই মাসিক পত্রের কূপ ধারণ করে প্রকাশিত হয়ে চলেছেন, প্রতি মাপে 
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সহস্র সহঅ শাস্ত-গ্রস্থ এইভাবে দেশবাসীর, দ্বারে দ্বারে উপস্থিত হচ্ছেন। 

কেবল আর্ধযশাক্ধ্রের জন্তই বৎসরে লক্ষাধিক টাক ব্যয় হয়! এই যুগে 

এ এক অভাবনীয় ব্যাপার নয় কি? 

শুধু তাই নয়; উন্মার্গগামী নর-নারীকে স্বস্থ করার জন্য বিশ্বপৃজ্য 
ভূদেব মণ্ডলী তো বটেই, পাশ্চাত্যশিক্ষিতগণও তৎপর হয়েছেন, তার! 
সঙ্য গঠন করেছেন, সেই সঙ্মঘের পরিচালকরূপে কলকাতা বিশ্ববি্ভালয়ের 

দর্শন বিভাগের সর্বাধীশ অধ্যাপক শ্রীগোপীনাথ ভট্টাচার্য (বিদ্াভূষণ ) 

মহোদয় আজ এক বৎসর “পথের আলো+নামক সাগ্ডাছিক পত্রের সম্পাদন! 

করছেন, উদ্দেশ্য পথহারাদের পথের সন্ধান দেওয়া । মকার-বাবার 

ভবিষ্যদ্বাণী যে অনাগত ভবিষ্যতের গর্ভ হতে উত্থিত হয়ে বর্তমানের 

পটভূমিতে সমাসীনতার আভাস আমর1-ও পাচ্ছি, যদিও আমরা সেই 
শ্রেণীর লোক যাদের সম্বন্ধে বল! হয়েছে পভূতে পশ্যন্তি বর্বর 21” 

গ্ন্থরাজ মকার-বাৰ। নিছক গ্রন্থ ন'ন, বাস্তবের প্রতিভূ। মকার- 

বাব! শুধু তত্বের ব্যাখ্যা বা আদর্শের বিশ্লেষণ নান, ওধু অতীত গৌরবের 
চিত্র ন'ন, ভবিষ্যতের প্রতিচ্ছবি । 

প্রকাশক 



প্রথম সংস্করণে প্রকাশকের নিবেদন 

মকারায় নমে। নমঃ 

দিন মাস মনে নাই, সন ১৩৬৬। 

শাস্ত্রের ওপর শাস্তাঘাত এ যুগে নতুন নয়। কিন্ত কিছুদিন যাবৎ এ 

আঘাত বুঝি মাত্র! ছাড়িয়ে যাচ্ছিল। ব্যাকুল ভক্ত হৃদয়ে ব্যথ! জাগে। 
বেনামী পত্রে প্রার্থন জানানে! হয়। হুবহু ভাষ! মনে নাই, যতদুর স্মরণ 
হয় সে প্রার্থনা! এই-_ 

“ভগবন্! তোমার সাধের রাজ্য পুণ্য! আধর্য্যভূমির ছুর্দশ! দেখ-_ 
কি ছিল--কি হুইয়াছে। তোমার ত্রিতাপনাশক শাস্ত্রকে শস্ত্রে পরিণত 

করিয়া তথাকথিত শাস্ত্জ্ঞগণ সংসারে প্রলয়অনল জালিতেছেন। ধর্মের 

শত্রু, শাস্ত্রের এক্র, জগতের শক্র ছদ্মবেশী এইসব অস্থরদের হাত হইতে 

তোমার শাস্ত্র তুমি রক্ষা কর। 

ওরে, শঙ্কর, প্রাণেশ্বর ! প্রলয়পয়োধিজলে মতস্যক্পপে বেদ রক্ষা! 

করিয়াছিলে। আবার প্রলয় উপস্তিত। অবিলম্বে স্বয়ং প্রকাশিত হইয়! 

হয়গ্রীবের হস্ত হইতে শাস্ত্র উদ্ধার কর। 

ধর্মের নামে এত অত্যাচার আর কতদিন সহা করিবে ত্রিশূলী! 

জাগে! গুরে, জাগে! ত্রিলোচন।” 

যথাসময়ে বেনামী উত্তর আসে--“তথাস্ত”। বছর খানেক পরু 

১৩৬৭ সন ৮ই ভাত্র থেকে লেখ! শুরু হয়। অবশভাবে ১৬ দিন ধরে লেখ 

চলে। ঝর ঝর ক'রে লেখা হ'য়ে যায়। নানা অপূর্ব অচিস্তিতপূর্বব 

বিষয় অবতরণ করেন। ২৩শে ভাদ্র গ্রন্থ শেষ হয়। 

এই হ'ল পমকার-বাবার” আবির্ভাবের ইতিহাস। ইনি প্রকৃত-ই 

অপৌরুষেয়। এই গ্রন্থরাজের পরিচয় প্রদানের সাধ্য প্রকাশকের নাই 

_কার আছে তাও জানা নাই। পাগুলিপি পড়ে একজন মন্তব্য 

ক'রেছিলেন *্রীভগবান্ এতদিন সমাহিত ব্রন্ষা এবং খধিদের চিত্তলোকে 

উদ্ভাসিত হয়েছিলেন ) ব্রক্ম' এবং খবিগণের অনুভূতির মাধ্যমে শাস্ত্র এ 

ধাবৎ উদবাটিত হয়েছে । এবার শ্রীভগবান্ স্বর়মাবিভূতি হ'য়েছেন, নিজেই 
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নিজের মাধ্যমে নিজেকে তিনি এবার প্রকাশ ক'র্লেন। শাস্ত্রের এমন 

প্রকাশ ন ভূতো ন ভবিষ্যতি।” এই মন্তব্যের বথার্থতা সম্বন্ধে আমাদের 
কোন ধারণা নাই। তবে যিনি এই মন্তব্য করেন, তিনি ভক্ত নন্, 
উচ্ছ্বাসপ্রবণ নন্ঃ ভাবাবেগশূন্ত শুফচিত্ত ব্যক্তি। তাই এই মন্তব্য আজ 
মরণ ক'র্ছি। তবে গ্রন্থের একটি ৰিশেষত্ব আমাদের দৃষ্টিতে পড়ে। 
পূর্ববপক্ষদের এই গ্রন্থে টুডাস্তভাবে খণ্ডন করা হয়েছে অথচ বিন্দুমাত্র 

উম্ম ক্ষোভ বিবাদ ব৷ ৰিতর্কের সুর এতে নাই, প্রেমের অগাধ এবং অজজ্র 

সিঞ্চনে প্রতিপক্ষের আপ্যায়িত করা! হ'য়েছে। এভাবে শাস্ত্রমীমাংস। 

বোধ হয় আর কখনও দেখা বায়নি। শাস্ত্রের অপূর্ব ব্যাখ্যা! এবং কাউকে 
কোনরূপ আঘাত ন1 দিয়ে সমস্ত আলোচন। এ এক অভিনব ব্যাপার, 

এ কথা স্বীকার না ক'রে উপায় নাই। 

জী্রীপুরুষোত্তমলীলার অপূর্ধব প্রকাশ এই “মকার-বাবা” প্রকাশের 
সৌভাগ্যে আমর! কৃত কৃতার্থ। ধার শাস্ত্র তিনিই শাস্ত্র রক্ষা ক'রেছেন 
ক'র্ছেন এবং ক'র্বেন। তার চরণে আমাদের শ্রার্থনা-আমর] যেন তার 

এই মহাদানের ধোগ্য হ'তে পারি, আমর! যেন নিঃসংশয়ে উপলব্ধি ক”র্তে 

পারি যে *শান্ত্রবাণী কখনও মিথ্য। হ'তে পারে না। সমুদ্রের বেলা তিক্রম, 

মেরুর চলন, চন্ত্র-হ্্য্যা্দি গ্রহগণের কক্ষ ত্যাগ--কখন সম্ভব হতেও পারে 

কিন্তু শান্ত্রবাণী মিথ্যা] হ'তে পারে না-_পারে না-_পারে না।” শাস্ত্র সত্য, 

শাস্ত্র অতি সত্য, শাস্ত্র অতি মহাসত্য-জ্ঞানময় এই বোধের বিকাশ ক'রে 

দাও। 

মকারায় নমো নমঃ 
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মকার-বাব। 

বিস্তৃত ৰিষয়-সুচী 

(প্রথম উল্লাস ) 

বিষয় পৃষ্ঠ] 

শাস্্রপাঠের রীতি-গুরুগৃহে বান, গুরুসেবা, গুরুমুখে শাস্তশ্রবণ 

ব্রঙ্গচর্য্য ও তপস্য্যাসহকারে শাস্ত্াভ্যাস। ১ 

লীলাবেদ রাযারণ--সংসার তরণের অবলগ্বন। ২ 

রামায়ণের প্রতি আচার্ষ্যবুদ্দ ও সুপরিচিত সর্ধবজনমান্ 

ব্যক্তিগণের অন্থরাগ। ৩ 

মহাভারতের শ্লোকসংখ্য। । 

শান্্রপাঠে তপন্তার প্রয়োজন, রামায়ণার্দি পাঠ ব| শ্রবণ, মনন, 
নিদিধ্যাসন দ্বার! অযুতত্ব লাভ । ৭ 

“মহাভারতের যুগের সামাজিক ও নৈতিক অবস্থ! নিয়ন্তরের ছিল' 
এই অভিযোগের বিচার । 
মহাভারতের চিত্রিত নারীপুরুষের চবিত্র সম্বন্ধে সংশয় নিরসন । ৯ 

ইন্দ্রের অহল্যাগমনে লাঞ্ছন! ভোগ। ১৪ 

বিশ্বামিত্র ও মেনকা। শরদ্বান ও জানপদীঅগ্সর! এবং ভ্রত্বাজ- 
ঘ্বতাচী প্রসঙ্গ । ১১ 

অনস্তাবতার বলরামের চরিত্রে দোষাৰিফার অত্যন্ত দোষাবহ। ১২ 

মহাভারতের যুগে সমাজে বেশ্যাবৃত্তি ও যদ্তপানের অভিযোগ 

খণ্ডন । ১৩ 

মহাভারতের প্রধান প্রধান পাত্রগণের মোক্ষ্যাভিলাষশূন্তত1 । ১৪ 

বারনারীদের দ্বার শ্রীকফের অভ্যর্থনা । ১৪ 

রমণীদ্বারে লীলার প্রবেশকারী কামীগণের ভগবৎকূপা লাভ । ১ 

“মহাভারত প্রক্ষিপ্তে ভর।' এই অভিযোগ খগ্ডন। ১৫ 

শ্রীকঞফেের বছু বিবাহ। ১৬ 



(জ) 

বিষয় পৃষ্ঠ! 
১৭। কর্ণ ও দ্রোণবধে শ্রীক্চের পক্ষপাতিত্ব বিচার। ১৬ 
১৮। যুধিচিরের অক্ষক্রীভা। ১৭ 
১৯। অদ্রদেশের নারীদের মর্ধযাদ। রক্ষ1!। ১৮ 

২৪ | দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামী। ১৯ 
২১। 'আত্মবন্মন্ততে জগৎ-_সাহেবের কাঠাল খাওয়া । ২০ 

২২। ভাগবতে বণিত রাসলীলার শ্রীলতা। প্রতিপাদন । ২১ 

২৩। শ্রীকঞ্চের ভগবস্ব। সম্পর্কে প্রশ্নোত্তর | ২২ 

২৪ শান্ত-দান্যাদি পঞ্চভাবের ৰি ভন্ন উপাসকের নাম। ২৩ 

২&।| মহাভাবের আবির্ভাব-ক্রম | ২৪ 
২৬। র্বাসলীল! পাঠে কামব্যাধির উপশম । ২৫ 

২৭। গোপীপ্রেম সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের মন্তব্য | ২৫ 

২৮। দয়ানন্দ-মত, কাশীধামের বিচার-সভায় শ্রাদয়ানন্দ সরম্বতীর 

পরাজয় । ২৬ 

২৯। ষট্চক্র ও কুগুলিনীর অস্তিত্বে সংশয় সম্বন্ধে বিচার--দয়ানম্ঘজীর 

মতের খণ্ডন । ২৮ 

৩০। শ্রনবিগুদ্ধানদ্দ পরমহংম কর্তৃক নাভিপদ্ন প্রদর্শন । ২৮ 
৩১। ভারতে ব্রাঙ্গমত প্রচারের নিক্ষলতা | ২৯ 

৩২। শ্্রবিজয়কষ্ণ গোস্বামী ও শ্রতারাকিশোর চৌধুরীর ব্রাঙ্গধর্মত্যাগ, 
শরামকুষ্চ পরমহংসের সঙ্গ প্রভাবে শ্রকেশব সেনেরও সাকার 

উপাসনা স্বীকার । ৩১ 

৩৩। শ্রীরবীন্দ্রনাথের বহু কবিতায় সাকারভাবের পূর্ণ নিদর্শন । ৩২ 

৩9। ব্রাহ্মমত আবির্ভাবের কারণ । ৩৪ 

৩৫। আ্রীরামমোহন রায়ের ইংলণ্ও মৃত্যু-প্রসঙ্গ | ৩৪ 
৩৬ | যুষ্ভিপৃজায় মুক্তিলাভ | ৩৫ 
৩৭ | মৎস্য-কুর্বাদদি অবতারের বেদ-প্রমাণ । ৩৬ 

৩৮। অবতার ও জীবের প্রভেদ । ৪০ 

(দ্বিতীয় উল্লাস ) 
3১। মাবেঙ্গময়ীর জীবকল্যাণ। ৪৬ 



(বা) 

বিষয় 

২। পরমাণু ও তৎসন্বন্ধে শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানদ্দ পরমহংসবাবার কথ।। 

৩। ন্বনামধন্ত সাধূসস্তদের মর্যযাদারক্ষা | 

৪| বেদে সাকার ব্রদ্দের কথ! । 

&। মুত্তিপূজার সমর্থকবুদ্দ। 
৬। অবতার ও অর্চাবতার । 

৭।| নিমন্দাকারীর মাহাত্ব্য। 

৮। এ্ীভগবানের অর্চা-বিভবাদি পঞ্চস্বর্ূপ | 

৯। প্রতিমা উপাসনার অন্থকুলে শাস্থীয় প্রমাণ। 

১৬। পঞ্চোপাসন। । 

১১। পৃজার ফল। 

১২। বান্থদেব-লক্বর্ষণাদি তত্বচতুইয়। 
১৩। পুজা দ্বার] নাদ লাভ। 

১৪। ওক্কারের বিভিন্ন মাত্রার উপাসনার ফল। 

১৪। সমস্ত উপাসনার লক্ষ্যই ওক্কার। 

১৬। কাম-সন্বন্কীয় লীলাকথার তাৎপর্য্য | 

১৭। মনু, মন্বস্তর ও কলাদি বর্ণন। 

১৮। কল্পভেদে লীলাভেদ। 

১৯। ত্রিবিধ ভাষায় রাসলীল। আস্বাদন। 

২০। ব্রিবিধ ভাষায় বন্ত্রহরণ, পৃতনা-বধ, শকট-ভঞ্জন, তৃণাবর্ত-বধ 

ব্যাখ্যা । 

২১। ত্রিবিধ ভাষায় কালীয়দমনের তাৎপর্য্য | 

২২। এশ্রীকঞ্জলীলার বৈদিক প্রমাণ। 

(তৃতীয় উল্লাস) 

১। শিবলিঙ্গপৃজার প্রবর্তন ও তার ত্রিবিধ ভাষ।। 

২। বিভিন্ন দেশে লিঙ্গপূজার প্রচলন । 
৩। শালগ্রামের উৎপত্তি ও পুজার ত্রিবিধ ভাষা । 

৪| ওক্কার উপাসনার অধিকার-বিচার | 

&। সগুপমন্ত্রজপের দ্বার! নিগুপব্রদ্গে স্থিতিলাভের ক্রম। 
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(ঞ) 

ব্রাঙ্গণ ও ব্রহ্মবিদ্ । 

বিবাহিত স্ত্রী ও পরক্ত্রীগমনের পার্থক্য । 
ম্যাকৃস্মূলার, রমেশদত্ব প্রভৃতি অনধিকারীর বেদপাঠে কুফল । 

পুরাণবিশেষে দেবতাবিশেষের প্রাধান্ত দেওয়ার উদ্দেশ্য । 

নাম, ব্ধূপ, লীল1 ও ধাম-_মুললক্ষ্য ওক্কারে উপস্থিত হওয়ার 

বিভিন্ন অবলম্বন। 

নামকারীর ওঙ্কারলাভ-_ ক্রম আলোচন]1। 

অস্তর্ুখ ও বহিমুখ শব্দ। 

দেহদোষ, নাদের কথ] ও ওক্কারাবির্ভাবের ক্রম। 

নামসাধনার ছুই দ্বিকৃ-_শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজের কথা । 

মন্ত্রথহণ রহস্য । 

মন্্রার্থ। 

শিব বিষণ আদি দেবতাগণের একত্ব। 

বেদের মতে এক পরমাত্বাই বহু দেবতার নামে উক্ত হন এবং 

বেদোক্ত তেত্রিশ দেবত1। 

ওঙ্কার ও বর্ণমালার উৎপত্তি । 

নাদ ও তার সীমা । 

পরমপদের অর্থ, পরমপদ ও সত্যরাজ্যে পার্থক্য। 

মন্জপের ক্রমফল । 

গায়ত্রী ও মন্ত্রাইক। 
( চতুর্থ উল্লাস) 

তন্ত্রোক্ত করন্যাস ও অঙ্গন্যাস এবং তদনুষ্ঠানের ফল। 

অন্তর্মাতৃক1 ও বাহ্মাতৃকান্যাস এবং তদনুষ্ঠানের ফল। 

পঞ্চ-মকারের সাধন, অধিকারীর লক্ষণ ও শবসাধন ব! 

চিতাসাধন। 
পঞ্চতত্ব অর্থাৎ যদ্ভ মাংসাদি পঞ্চ-মকারের তস্ত্রো্ত ব্যাখ্যা । 

পণ্ডভাব, দীক্ষাক্রম। 

সপ্তাচার। 

পৃষ্ঠ! 
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(ট) 

বিষয় 

৭। শ্রুতিতে নাদের কথা । 

৮| সম্তগণের ব্ামনামে অনুরাগ | 

৯। হুরিনামকীর্তন সম্বন্ধে শ্রীজ্ঞানেশ্বর মহারাজ ও শ্রীএকনাথ 

স্বামীজীর বাণী। 

১০। ব্রামনামলিখন মাহাত্ম্য | 

১১। দোলপৃণিম! উপলক্ষ্যে কলিকাতার নগর-সন্কীর্ভন। 

£২। বিভিন্ন প্রকারের নাদের কথা। 

১৩। কোন নাদষোগীর অনুভূতি । 

১৪। নাদ সম্বন্ধে সম্তগণের বাণী। 

১৫। চরম নাদ। 

( পঞ্চম উল্লাস ) 
১। লীলাচিস্তার পরিণাম । 

২। দর্শনাদি শাস্ত্রের আপাত মতভেদের কারণ। 

৩। বামায়ণের ত্রিবিধ ভাষা। 

৪ | মহাভারতের ত্রিবিধ ভাষা । 

& | পঞ্চমবেদ মহাভারত । 

৬। ভাগবতের ত্রিৰিধ ভাষা । 

৭। গায়ত্রী ও ব্রক্গহ্যত্রের ভাষ্য শ্রীমত্তাগবত | 

৮। ভাগবতের আদিভৌতিকাদি। 

৯। হুহুমান্, গরুড় ও অনস্তের ত্রিবিধ অর্থ । 
১০। ওক্কারলাভে দার্শনিক মতভেদের অবসান । 

১১। মানবের ত্রিৰিধ পরিচয় । 

১২। পরদার গমনের ফল। 

১৩।. দীক্ষাদানের অধিকার। 

১৪ | নাদের পারগামিনী ও পরমহংস বেঙ্গময়ী ম]। 

১৫। প্রেমপথে চণ্ডালের ভগবত্প্রাপ্তি। 

১৬। ব্রহ্গবিদ্গণের স্তরৰিভাগ । 
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(ঠ) 

পৃষ্টা 

( ষ্ঠ উল্লাস ) 

সকলের লক্ষ্য--আনন্দের উৎস। ২১৪ 
বৈদিকযুগে ব্রাঙ্মণাদি চতুর্বর্ণের আনন্দের উৎসপ্রাপ্তির উপায় । ২১৭ 

সাধ্যমত বেদপথে চল] ও নামাশ্রয়--কলিযুগের উপায়। ২২০ 
স্তিশান্ত্রোক্ত বিধিনিষেধেরমছিম1। ২২০ 

খাগ্যাখাছ্য-বিচার, সান্তিক আহারে দেহ নীরোগ এবং মন শান্ত ও 

স্থির হয়। ২২১ 

মাংসবর্জনের শাস্ত্রীয় বচন, ধর্মের লক্ষণ অহিংস] ২২৩ 

ভারতরমণী বিশ্বজননী, তাদের শিক্ষা । ২২৯ 

নরনারী সহাবস্থানের কুফল। সহাবস্থান ও সহশিক্ষায় 

উভগ়়পক্ষেরই চরিত্রহানি হয়। ২৩১ 

সতীরমণীর সংসার । ২৩৩ 

পিতার কর্তব্য । ২৩৪ 

মানবের খণত্রয় ও তার পরিশোধ | ২৩৫, 

মাতৃপিতৃসেব! ও শ্রাদ্ধতর্পণের প্রপ়োজন এবং তদহুষ্ঠানের ফল। 
২৩৬ 

সথষ্টিরুহস্য। ২৩৮ 

ওক্কারের অকার, উকার ও মকার পাদের উপাসনার ফল। ২০৯ 

বিলাতফেরত ব্রাহ্মণ ডাক্তারের প্রারশ্চিত্তের হেতু । ২৪০ 

প্রায়শ্চত্তত্বূপ অর্থদণ্ডের তাৎপর্য্য | ২৪২ 

সনাতনধর্মবিরোধী বিধবা-বিবাহ। ২৪৩ 

সহমরণ প্রথ1।। ২৪৫ 

শ্রীরবীন্দ্রনাথেরও সহমরণ প্রশংস1 | ২৪৬ 

বিধবার সংযম-উপবাসাদির কারণ। ২৪৭ 

একবেল! ভোজনের ফল । ২৪৮ 

শাস্তরব্যাখ্য। যথার্থ কিনা বুঝবার উপায়। ২৪৯ 

দিনে একবার ও রাত্রে একবার আহার গ্রহণের বিধি ও 

তার কল। ২৪৩০ 



বিষয় 

২৪ । 

২৫ 

| 

২৭। 

২৮ । 

১। 

২। 

৩। 

& | 

৬ | 

ণ | 

৮ | 

১২। 

১৩ | 

১৪। 

১৪ | 

(ড) 

উকার-বাব, বিধিষার্গ ও প্রেষমার্গ। 

মা করুণাময়ীর কথ] । 

কুটাইমার কথ! । 

জাতি ও কর্ম স্বতন্ত্র। 

অশাস্ত্রীয় অসবর্ণ বিবাহের প্রত্যক্ষ কুফল । 

(সপ্তয় উল্লাস) 

অস্পৃশ্যতার বৈধতা । 

অন্তবর্ণের সহিত একত্র ভোজজনের কুফল ও তজ্জন্ত প্রায়শ্চিত্ব। 

ব্রাহ্মণের সহিত এক পঙউ.ক্তিতে ভোজনকারী ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও 

শুদ্রের ক্ষতি । 

ব্ীচৈতন্তদেব, শ্রীরামকুঞ্জ পরমহংস, শ্রীবিজয়কুঞ্জ গোস্বামী ও 
সম্তদাসবাবাজীৰর বর্ণাশ্রমধন্মপালন। 

চণ্ডালাদি নিম়বর্ণের দেবমন্দিরে প্রবেশ প্রসঙ্গ | 

প্রেমমার্গ। 

বাউরী ক্ষেপীমার কথা, মন্ত্রে সিদ্ধিপ্রাপ্ত শৃদ্রের মান্ত 
ব্রাঙ্গণদেহ লাভ। 

কায়স্বাদি জাতিৰ শাস্ত্রাচার-বিরোধী উপনয়ন ও 

অশৌচসক্ষোচ। 
নাম, লীল। ও গায়ত্রী অবলম্থনে কর্মভ্র্র ব্রাহ্মণের ওক্কারে 

স্িতিলাভ | 

কিধিবহুল বৈদিকমার্গ_গোল] ওষুধ ও নাম-জপাদি 

ইন্জেকৃসন। প্রেমমার্গ__ 
কারস্থ, উগ্রক্ষত্রিয়াদির অশোচ-সঞ্কোচ সম্বন্ধে মনোজ্ঞ 
আলোচনা। 

তিথিবিশেষে খাচ্চবিচার । 

মকার-বাব1, মকার-মার কথ|। 

স্তটিরুহশ্থা । 

বড় মা! ছোট মা। 

পৃষ্ঠ? 

২১ 

২৫২. 

২৫৪ 

২৫৬ 

২৫৭ 

২ 

২৬৫ 

২৬৭ 

২৬৮ 

২৬৯ 

২৭৩ 

২৭২. 

২৭৪ 

২৭৬ 

২৭৭ 

২৭৮ 
২৮৩ 

২৮২ 
২৮৩ 



বিষয় 

১৬। 

১৭ | 

১৮ | 

১৯ | 

২০ | 

(ঢ) 

অকার উকার ও মকারের দেশ। 

সত্যাদি চতুযুগে পরমানন্দ লাভের উপায় । 
শাস্ত্ররক্ষাকারী মহষিবৃন্দ ও তাদের বংশধরগণঃ বিভিন্ন সম্প্রদায়, 

পণ্ডিতমগ্ডলী, সামরিক ধর্মপত্রাদি | 

ক্ষেপীর নৃত্য, বর্ণাশ্রম-বিপ্রব ও তার ফল । 

শাস্্নদীর বেগবর্ধনের জন্ত মকার-বাবার লীল1। 

পৃষ্ঠ 
২৮৪ 

৯৮৫ 

২৮৬ 

০৮ 

৩৯১ 



৮পপ্রীশ্রগুরবে নমঃ 

শ্রীন্্রভাগ! মন্দির 
শ্রীরণছোড আশ্রয 

ভেট-দ্বারকা 

কোজাগরী পৃণিমা 

১৮ই আশ্বিন ১৩৬৭ 

ও 

বিশালবিশ্বস্ত বিধানবীজং 

বরং বরেণ্যং বিধি-বিষু-সর্বৈঃ | 
বসুন্ধরা-বারি-বিমান-বহি- 

বাযুন্বরূপং প্রণবং বিবন্দে ॥ 

মকার-বাবা 

জানামি ধর্মং ন চ মে প্রবৃত্তি- 

জানাম্যধর্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ| 

ত্বয়া হবীকেশ! হৃদি স্থিতেন 

যথা নিযুক্তোহন্মি তথ। করোমি॥ 

ভচন্দ্রভাগ! মন্দির 

সপে! 



বেদ্াস্তাস্ভোজসডঘানাং ভাক্করায় প্রফাশিনে। 

নির্ঘলায় স্বরূপাক্স প্রণবায় নমো। নমঃ ॥ 

প্রণবঃ পরমং ব্রহ্ম প্রথবঃ পরমঃ শিৰঃ। 
প্রণবঃ পরমো। বিঝুও: প্রথথবঃ জর্ব্বদেবতাঃ ॥ 

যে গুঢ়ঃ সব্বভূতেষু সব্বভূতানি শান্তি বঃ। 
সববভূতম্বরূপী চ ওক্কারং প্রণমাম্যহুম্ ॥ 
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মহাঁমহোপাধ্যায় ডক্টর যোগেন্দ্রনাথ তর্কবেদাস্ততীর্থ 





৮৭ক্রীপ্ীগুরবে নমঃ 

উৎসর্গ 

শ্রণছোড় আশ্রম 

শ্রীচন্ত্রভাগ। মন্দির 

ভেট-দ্বারকা 

১৫ ৫1৬৭ 

শরমপৃজনীয় 

মহামহোপাধ্যায় 

৬যোগেক্্নাথ তর্ক-সাংখ্য-বেদাস্ততীর্থ 

শ্রীচরণকমলেষু £-- 

[াবা। 

কলিগীড়িত জনগণের জন্ত আপনি লতত চিন্তা ক'রূতেন, নরনারীগণ 

করূপে স্ুপথে গমন ক'রে শাস্তি লাভ ক'র্বে তার জন্ত “উৎসব সৎসঙ্গে 

ও অন্ান্ত স্থানে আপনি কত উপদেশ ক'রেছেন। 

শেষ পর্য্যস্ত বাজগলার নিত্য সার্বকালিক তীর্থের কলিপাশমুক্ত ক'রবার 

[াসনা আপনার জাগ্রত হয়। “গঙ্গাসাগরসঙ্গম” মহাতীর্থস্নানে পাপশুন্ত 

লেই তাপিতগণের তাপ শান্তি হবে, এইটি নিশ্চয় ক'রে এ দাসকে আদেশ 

চ'রে গেছেন। আশীর্বাদ করুন যেন আপনার আশীর্বাদে আপনার বাসন! 

ূর্ণ হয়। 

এই “মকার-বাবা"্ধানি আপনার নামে উৎসর্গ ক'র্লাম। 

ভেট-দ্বারক! আপনার 

শুর! একাদণী ক্ষেপ 

১৫ই ভাদ্র) ১৩৬৭ সাল 



“নিত্য সত্য পরমাত্ম। ব্রহ্ম অদ্বিতীয় । 
জ্ঞানে দৃশ্য প্রেমে তভোগ্য যত্বে লভনীয় ॥ 
তাহারে পুজিক্। জীব হৃদি করি ধ্যান। 

সাধিয়। কাহার কার্য্য লভয়ে কল্যাণ ॥* 



৮/৭আএগুরবে নমঃ 

শীরণছোড় আশ্রঃ 

শ্রীচন্দ্রভাগ। মন্দির 

মঙ্গলাচরণ 

ও 

ও তৎসৎ 

সোহহং হংসঃ 

সীতারাম 

যা 

ওঙ্কারায় বিদ্লছে) ভবতারায় ধীমহি | 

তন্নঃ প্রণবঃ প্রচোদয়াৎ ॥ 

মা 

ও মা-মহামায়ায়ৈ বিদ্নহে, 
বিন্দুবাসিন্তৈ ধীমহি। 

তন্নঃ পরমাদ্ধিক প্রচোদয়াৎ ও ॥ 

অবিরাবীর্য এধি, 

জ্যোতির্ময়ী মা আমার, 

হও আবিভূতি1। 

অসতে। মা সদৃগময় । 

তমসে! মা! জ্যোতির্গময়। 

যৃত্যোর্মাহমৃতং গময় ॥ 

্রহ্ষমেতৃমাম্। মধুমেতু মাম্। ব্রহ্ষমেব মধুমেতু মাম্। ওব্রক্ষমেধর]। 

মধুমেধয়]| ব্রহ্জমের মধুমেধয়] | সমেত্দ্রে। মেধয়! স্পূণোতু । অমৃতন্য দেব 

ধারণভূয়াসমূ। শরীরং মে বিচর্ষপণম্। জিহ্ব। মে মধুমুত্তম।। কর্ণাভ্যাং 
ভূরি বিশ্রবম্। ব্রদ্ষণঃ কোশোহসি মেধায় পিহিতঃ। শ্রতং মে গোপায়। 



€(1%* ) 

ককপাত্বক1 প্রপদ্ধ ত্বাং বুদ্ধধর্মপুরঃসরীম্ । 
হুখেনায়াস্তি যাহাত্্যমতুলং ভক্তিবৎসলে ॥ 

--প্রজ্ঞাপারমিতাস্থত্র 

মাতঃ প্রজ্ঞে। তুমি বুদ্ধধর্মের ( উৎপন্ন শক্তিবোধের ) অগখ্রে গমন কর 
ও দীপের মত পথ দেখাও । আমি তোমার শরণ গ্রহণ করছি; হে ভক্তি- 

বসলে ! কপালু পুরুষ তোমাকে প্রাপ্ত হ'য়ে অতুলনীয় মছিম! লাভ করেন। 



”মা” 

উৎপত্তি-স্থিতি-তঙ্গানি জায়ন্তে জগতো৷ যতঃ। 

কার্ধ্য-কারণকর্তারমোক্কারং প্রণমাম্যছম্ ॥ 
অর্ধমাত্রামমাত্রাঞ্ষ দেবতাং বিজনোজ্জবলাম্। 

ওক্কাররূপিণীং দেবীং নিত্যং বন্দে ছুনির্মলাম্ ॥ 

“মা” 

সদানন্দময়ি মাগো তোমার চরণে । 

শরণ নিলাম আমি কায় বাক্য মনে॥ 

জগৎ কল্যাণ কর লহ নমস্কার। 

আমার আমিরে তোরে দিন উপহার ॥ 

আমি তব, আমি তব, তুমি মা আমারি। 

বুকে ক'রে রাখো মোরে দিবা বিভাবরী ॥ 

নাদাত্মকং নাদবীজং প্রযতং প্রণবস্থিতম্ । 

বন্দে তং সচ্চিদানন্দং মাধবং মুরলীধরম্ ॥ 

্পন্দ পরব্যোম়ি রেতোহখিলম্ত 

সবিতুর্বরেণ্যং দেবস্য ভর্গঃ। 
প্রাণেষু ভর্তা রসয্িতা রসেষু 

ব্রহ্মাসি প্রত্যঙ, নাদ প্রসীদ। 

সর্বদুঃখনিহস্ত্রী ত্বং ভূক্তি-মুক্তিপ্রদায়িনী। 

বিশ্বেশ্বরী জগদ্ধাত্রী মাতৃদেবি নমোহস্ত তে ॥ 



গ্যামুন্র' 
মোর মোহন রে--- 

নীল আকাশ তলে, নীল সাগরজলে 

নীলকমল এ ফুটেছে রে। 

দিবানিশি বাশীগানে, ডাকে মোরে প্রাণে প্রাণে, 

কে আমার ধ্যানে জ্ঞানে ভাসিছে রে। 

সুন্দর নীলতম্থ, করেতে মোহনবেণু 

নয়নেতে ফুলধন্থ শোভিছে রে। 

ওই মধু যুছু হাসি, হরিছে তিমিররাশি 

ভালবাসি কাছে আমি পরশে রে (মোরে )॥ 

সব দৃশ্যে সব ধ্যানে, কে ফুটেছে সবখানে 

কে আমার মনে প্রাণে জাগিছেবে। 

সে যেমাতা, সেযেপিতা, সে যে বন্ধু বুদ্ধিদাত] 

সে আমার পরিত্রাতা প্রাণরঞ্জন রে॥ 

সে যে প্রিয়তম কত, তবু তাকে চাহিনাত' 

কি মোছে পড়িয়। তাকে ভূলেছি রে। 

আমি ভুলে যাই তারে, সে তো ভূলে নাকো মোরে 

বিরহ ব্যাকুল স্বরে ডাকিছে রে॥ 

মনে হয় সব ফেলে, ছুটি ও চরণতলে 

মন প্রাণ ঈপে দিই চরণে রে। 

প্রিয়তরে মন প্রাণ, কাদিতেছে অবিরাম 

দরশন দিয়ে রাখ জীবন রে। 

(সান্যাল বাব! ) 



“মদন-মোহন 

হি বৃঙ্খাবনে আমারি কারণে 

সর্ধনাশ! বাশী বেজেছে এবার 

(তারে) জানি না তবু যে ভুলি লোক লাজে 

পাগলিনী ধাই অভিসারে তার। 

প্রমত্ত উজান যন যমুনায়, লুকাইয়! বাণী ডাকে আয় আয় 

প্রাণের কালিয়া বলে দে কোথায়, বড় যে ম্থুখেরি কলঙ্ক রাধারু। 

প্রতি অঙ্গ মোর কাহ্ কুপাতৃরঃ সে কান কেন লো দূর এত দূর 

প্রেমের রাঙ্গা সে যে; ছিলন| নিঠুর কোটি কুপ্ডে সে যে হয়েছে আমার। 
যত ছিল রাস যতবুঙ্ধাবন, 

যত লে! কদন্ব নিকুগ্জ কানন। 

সেথ।! জনমে জনমে মোর কানু ধন 

প্রেমভিখারিণী আমি বাধা তারু॥ 

(রায় বাবা) 

আর (টে ০০০ 



৮৭ভ্ঞ্গুরবে নমঃ 

শ্বীরণছোড় আশ্রম 
শঁচন্দ্রভাগ। মন্দির 

ভেট-দ্বারক! 

€ মা] 

উদ্বোধন 

জাগে! যম! জগজ্জননি তারিণি ! 

তুমি না জাগিলে শিবে, বল কিবা ফল হবে? 

বিফলে বহিয়্! যায় জীবনরজনী । 

মূলাধারে জ্যোতিক্ধপা শিব লয়ে আছ শুয়ে, 

কাতর তনয় ডাকে বারেক না দেখ চেয়ে, 

সার্ধ-ক্রিবলয়াকারে শঙ্করে আছ মা তিরে 

চারিদল কমলেতে চঞ্চলাব্মপিণী । 
বিফল পুজা! জপ ঘুমায়ে থাকিলে তুমি, 

কতবার ঘুরিতেছি তাই মা জঠর ভূমি, 
নিলাম শরণ মাগো রাতুল চরণে তব-__ 

জাগিয়ে তার মা তাবা না আসিতে দিনযণি । 

মা। 



পন্থী শরীর বে নম: 

ও 

৮ 

কাব খাখাব 

ভি 

সশ- ঁ 
৭8৪ রি ১ 

১1১ প৩ 21 

শুশাণ পগ। 

* 435) 

পং 55 সত 

দল্গার-নাব।ত সকল শাস্ত্র মহাসত। 

স।পু ৬ মতা 



পুরাণ বাঁচব” যস্ ককাপব" পর্াশশিবত | 

হর্চহাস ল হাসা প্রুতবহ এ িরি।ছং 

বঙ্গ? 

ব[191৭ 

গন এশলে 

পবগাণুব 

/ন্নস্তহ1 



“মা 

পাগল করে দে মা শামা 

আমি নামসাগরে ডুবে যাই। 

তুই পাগলী, বাবা পাগল 

( আমায়) পাগল কেন করিস নাই। 

পাবি ন! ক্ষেপা মায়েরে, ক্ষেপার মত ন| ক্ষেপিলে। 

পনেয়ান পাগল বু'ঁচ.কি আগল, কাজ হবে না ওরূপ হু'লে। 

শুনিমনে তুই ভবের কথা, সে যে বন্ধ্যার প্রসব ব্যথা, 

সার করে শ্রীনাথের কথা, চোখের ঠুলি দে না খুলে॥ 

মায়ামোহ ভোগতৃষা, দেবে তোরে যতই তাড়া, 

বোবার মত থাকৃৰি বসে, সে কথায় না দিয়ে সাড়।। 

নিবৃত্তিরে লয়ে সাথে, ভ্রমণ কর তত্তৃপথে, 

নৃত্য ক'রে প্রেমে যেতে, সদা কালী কালী ব'লে। 

মজ। আছে এ পাগলে, জান্বি আসল পাগল হ'লে, 

আয় রে পাগল ছেলে ব*লে, পাগলী মায়ে নেৰে কোলে। 

ফুরাবে পাগলের মেল!, ঘুচিবে ত্রিতাপের আলা, 

শাস্তি ধামে করবি লীলা, এ যুক্তি প্রেমিকে বলে ॥ 

“মা 



প্রার্থন। 

এ শরীরে হরি, যাহ? কিছু করি 

সকলি তোমাবি ছে, সকলি তোমারি । 

শস্বন-গমন, স্বপ্র জাগরণ 

কিছু না আমারি হে কিছু না আমারি ॥ 

কি যেন অজানা ছলেতে ভুলিয়ে, 

মাঝে মাঝে ফেলি খাই হারাইয়ে, 

নিঙ্গেতে মমত। টানিয়ে আনিষে, 

তোমারে পাশব্ি হে তোমারে পাশব্রি ॥ 

দাও ভেঙ্গে দাও এ বিষম ছল, 

নাও কেড়ে নাও পাপ পুণ্য বল, 

হছোকৃ শুন্য হোকৃ হাদস্ব কমল, 

আসন তোমাব্রি হে আসন তোমারি ॥ 

যে পথে চালাবে সে পথে চলিব, 

যে কথ। বলাবে সে কথ! বলিব, 

ফলাফল আমি কিছু নাহি লব, 

সে সব তোমর্রি ছে সে সব তোমারি ॥ 

“গর” 



৮এ্রীত্রীগুরবে নমঃ 

শ্রীরণছোড় আশ্রম 

শ্রীচন্দ্রভাগ! মন্দির 

ভেট-ন্বারুক! 
৮1৮ 

এষ সর্কেশ্বর এষ সর্বজ্ঞ এষোহস্তর্যাম্যেষঃ | 

যোনিঃ সর্বান্ত প্রভৰাপ্যয়ৌ হি ভূতানাম্॥ 
আত্মার তৃতীয় পাদ ওষ্কারের “মকার মাত্রা ।” 

ইনিই সর্বেশ্বর, ইনিই সর্বজ্ঞ) ইনি অস্তর্য্যামী, 

ইনি সকলের প্রসবিতা কারণ, ইনিই স্থূল সক্ষম 
ভূতগণের উৎপত্তি ও বিলয়ের অধিষ্ঠান॥ 

মুক্তেরয়ং মহামার্গে মকারাখ্যোহস্তরাত্মনঃ। 

নাদঞ্জোৎ্পাদয়ত্যেষ কুম্তকঃ প্রাণসংযমঃ ॥ 

অস্তরাত্বার এই পমকার” মুক্তির মহামার্গ, 

এই প্রাণসংযম কুম্তক, নাদ উৎপন্ন করেন। 

অকারে রেচিতং পদ্মমুকারেণৈব ভিগ্ভতে । 

মকারে লভতে নাদমর্ধমাত্রা তু নিশ্চল! ॥ 

শুদ্ধত্ষটিকসন্কাশং নিফলং পাপনাশনমূ। 
লভতে যোগযুক্তাত্বা পুরুবস্তৎপরং পদম্ ॥ 

--যোগতত্বশ্রুতি 

*অকারে” পদ্ম রেচিত ও উকারে ভিন্ন হয়, কারে নাদ লাভ হয়ে 

থাকে । অর্দমাত্রাটি অচঞ্চল স্থির-_সেই শুদ্ধ প্ষটিকের মত নিষ্কাম পাপ- 
নাশন পরমপদ যোগযুক্ত মহামানব লাভ ক'রে থাকেন। 





“মা 

ঈশ্বর: পরমে। দেবে। মকার: পঞ্সিকীন্ডিতঃ 
মকার পরম ঈশ্বর । 

মুক্তিদঃ সাধকানাঞ্চ মকারে। মুক্তিদো মতঃ। কঝামরহন্য | 

সাধকগণের নুক্তিদাতা “মকার”। 

মকারস্ত উম! জ্ঞেরা প্রশাস্তং শাশ্বতং ্রবম্। -শিবপুরাণ। 
পরম অযুত দান করেন। 

নাগেন্দ্রহারায় ত্রিলোচনায় 

ভন্মাঙজ্রাগায় মহেশ্বরায় | 

নিত্যার শুদ্ধায় দিগন্বরায় 

তট্মৈ নকারায় নমঃ শিবায় ॥ 

মন্দাকিনীসলিল-চন্দনচচ্চিতার 

নন্দীশ্বর-প্রমথনাথ-মহেশ্বরায় । 

মন্দারপুষ্পবহুপুষ্প-স্থপুজিতার় 
তশ্মৈ প্মকারায়* নমঃ শিবায় ॥ 

॥ অস্বরেণ মকানেণ পদং স্ষ্মং ছি গচ্ছতি ৪ 





॥ মকাব-্বাব | 





মকার-বাৰ! 

(প্রথম উল্লাস) 

প্ীরামায়ণ শ্রীমহাভারত শ্ীভাগবত, 

শ্দয়ানন্দ সরুন্বতীর কাশীধামে পরাজয়, 

্রীরামমোহন রায়ের ইংলণ্ডে মৃত্যু, 
মৎস্ত-কুর্মার্দি অবতারের 

বেদপ্রমাণ। 





মকার-বাৰ। 

প্রথম উল্লাস 

ক্ষেপা রাম রাম ক'রৃছে, নামের বিরাম বিশ্রাম নাই, কখনও বসে 
সেরাম রাম ক'রৃছে, কখন ব! উঠে দাড়িয়ে ধেই ধেই ক'রে নাচতে 
চ্তে রাম রাম কর্ছে। এমন সময় হরিদাসবাবু এসে বলল্নে-_ও 
পপাবাবা থামে! থামে!, তোমার সঙ্গে ছুটে! কথা! কইতে চাই। 

দপা। 

রি 

*্প]। 

বি। 

পা । 

রি 

দপা। 

রি। 

?প1। 

বি। 

পা 

রাম রাম সীতারাম বল সীতাব্রাম, কি বল্বে সীতারাম ? 

তুমি শান্ত টাস্ত্র কিছু পড়েছে ? 
রাম রাম সীতারাম সীতারাম জয় জয় রাম, একটু আধটু 
সীতারাম। 
রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত অন্তান্ত পুরাণ--এসব পড়েছে ? 

রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম পড়েছি, তবে ঠিক 
বুঝতে পারিনি রাম রাম সীতারাম। 
কেন বুঝতে পারনি, সংস্কৃত জানে! না? 
রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, লামান্ত জানি রাম 

রাম। 

ভাল বঙ্গান্থবাদ, ইংরাজী অন্থবাদ তো হঃয়েছে। 
বাম রাম সীতারাম তার দ্বারা শাস্ত ঠিক বৃঝা যায় না রাম রাম 
সীতারাম। 

কিসের দ্বার! বুঝতে হয়? 

রাম রাষ রাম সীতারাম সীতারাম সীতারাম গুরুগৃছে 

বাস ক'রে গুরুসেবা, গুরুমুখে শাস্ত্শ্রবণ এবং ব্রহ্ষচর্য্য। তপন্তা-- 

এভাবে শাস্ত্র পড়লে তৰে শান্তর কপা করেন। শান্্ই ভগবান্, 



হুরি। 

ক্ষেপা। 

হব্ি। 

ক্ষেপা। 

মকারশ্বাবা প্রথম 

তার কপ হ'লে তবে শান্তর বুঝতে পার! যায়, নচেৎ রামায়ণ 
মহাভারত পুরাণাদি নিয়ে নিজে নিজে পড়.লে তার সারমর্ম বোঝা! 
যায় না। রামায়ণ প্রথম লব-্কুশ পড়েন মহামুনি বাল্মীকির 

কাছে, অন্তান্ক শি্বেরাও পড়েন, তারপর গুরুপরম্পররাক্রমে 
রামায়ণ-পাঠ চলে আস্ছে, সে রামায়ণ যদি কোন ব্রহ্গচর্য্য- 

তপন্তাহীন কৌতৃহল-বশে পড়েন, তাহ'লে তিনি সত্যলাভ ক'র্তে 
সমর্থ হন্ না । গুরুর কাছে ন] পড়লে বেদসম রামায়ণকে উপহাস 
কর] হয়। ভগবান্ বালীকি বেদের অর্থ বিস্ৃতভাবে ব্যাখ্যা করবার 

জন্ত রামায়ণ প্রণয়ন করেন। সেই রামায়ণে সণ, নিগণ, আত্বাঃ 
অবতার সমস্ত কথাই আছে। শ্ীভগবান্ রামান্ুজ অষ্টাদশবার 
রামায়ণখানি গুরুদেবের কাছে পড়েছিলেন, রাম রাম সীতারাম। 
দুর দুর স্ামায়ণ আবার একখান গ্রন্থ ! বাজে বাজে প্রক্ষিপ্তে 

ভর! !**তিনি একটি একটি ক'রে ধরে ধরে রামায়ণ বুঝিয়েছেন, 
লঙ্কা অন্য জায়গায়-_অষ্ট্রেলিয়ায়, বানর ভালুকেরা মাহুষ ছিল, 
তাদের ন্তাজ ছিল না, বালকাণ্ড প্রক্ষিপ্তে ভরা । উত্তরকাণ্ড 

মিথ্যা, প্রক্ষিপ্ত । আমার কাছে হিন্দী অহ্বাদসহ সেই রামায়ণ 

আছে, পড়বে? 

রাম রাম সীতারাম, জয় জয় রাম সীতারাম, তোমাকে আগেই 
বলেছি সীতারাম, গুরুমুখে শাস্ত্র গুনূতে হয় এবং তপস্তা। ক'রৃতে 
হয়, তবে শাস্ত্রের প্রক্কত রূপের দর্শনলাভ হ'তে পারে। রাম রাম 

সীতারাম, জয় জয় রাম সীতারাম। বালকাণ্ডে প্রক্ষিগড প্রচুর 
উত্তরকাণ্ড মিথ্যা_কি ক'রে বুঝলেন ? 

অন্থমান ক'রে প্রমাণ ক'রেছেন। 

রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম, মাত্র একজন প্রক্ষিগ্ত বলেছেন, 

আর ত্রেতাযুগ থেকে আরভ্ত ক'রে আজ পর্য্যস্ত কোটি কোটি সাধু 
মহাপুরুষ, জীবমুক্ত, বনবাসী, সন্ন্যাসী, সর্বত্যাগী, আধুনিক 
উচ্চশিক্ষিতগণ শ্রীরামচন্ত্রেরে অপরমূত্তি লীল!-বেদ রামায়ণকে 
অবলঘন ক'রে সংসারশ্সাগর থেকে উত্তীর্ণ হ'য়ে গেছেন, কার কথা 
মানূব সীতারাম ? 



উল্লাস 

হরি। 

ক্ষেপা। 

হরি। 

ক্ষেপা। 

হরি। 

ক্ষেপা। 

হবি। 

ক্ষেপা। 

হরি। 

ক্ষেপা। 

হরি। 

ক্ষেপা । 

হরি। 

ক্ষেপা | 

হরি। 

মকার-বাব! ৩ 

সব বাজে । 

রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, শুধু প্রক্ষিপ্টুকুই 
কাজের সীতাবাম ? চল কাশী, অযোধ্যা, চিত্রকুট, উত্তর-কাশী 
প্রভৃতি স্থানে, কত ভক্ত এই রামায়ণ অবলম্বন ক'রে কিভাবে 

জীবন-যাপন ক'র্ছেন, তাদের মুখ দেখলে মনে হয় না--তারা 

এ রাজ্যের লোক। 

ও সব বাজে, অযোধ্য| চিত্রকুটের সাধু সব বাজে; তেমনি বাজে 

তুলসীদাসী রামার়ণ। 

রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, তুমি কতদুর পড়েছো 
সীতারাম ? 
সেখোজে তোমার কি দরকার? ধর এম-এ পর্য্যস্ত পড়েছি । 
রাম রাম সীতারাম, তুমি কার কথায় বিশ্বাস করতে পারে 
লীতারাম? 

আধুনিক সর্বজনমান্ত ব্যক্তিগণের | 

রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, তুমি মহাত্। গান্ধীজীকে 
মানে? 

নিশ্চয়ই মানি। 
রাম রাম সীতারান জয় জয় রাম সীতারাম, তিনি গোর্সাইজীর 
রামায়ণ নিত্য পাঠ ক'র্তেন, আর রাম রাম কগ্রৃতেন। 

তিনি তুলশী-রামায়ণ পড তেন নাকি ! যাকৃ, তিনি রাজনৈতিক 
ছিলেন। 

রাম রাম তাহ'লে তাকে মান্লে না! 

না, তাকে আমি অমান্ত ক'র্ছি না, ও সন্বন্ধে তার হুর্বলতা ছিল। 

রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, আচ্ছ! তুমি ৮নীলকণঠ 
মভুমদার (রায়টাদ প্রেমটাদ ), “উৎসব*-সম্পাদক ৮রামদয়াল 

মজুমদার, এদের নাম শুনেছ সীতারাম ? 

শুনেছি ভারা! উচ্চশিক্ষিত ছিলেন। তাদের গীতা আছে? 
৮রামদয়াল মজুমদারের পউৎসব* ব'লে মাসিকপত্র ছিল, 

ছেলেবেলায় পড়েছি। 



ক্ষেপা। 

হরি। 

ক্ষেপা। 

হরি। 

ক্ষেপা। 

হরি। 

ক্ষেপা। 

হবি। 

ক্ষেপা। 

হুরি। 

ক্ষেপা। 

হরি। 

ক্ষেপ।। 

মকারশ্বাবা প্রথম 

রাম রাম সীতারাম জয় জয় বলাম সীতারাম, আচ্ছা! ( মহামহো- 

পাধ্যায়-উপাধিপরিত্যাগী ) নানাদর্শনপরমাচার্য্য পঞ্চানন তর্করত্ব 

ও মঃ মঃ৮যোগেন্ত্রনাথ তর্কসাংখ্যবেদাত্ততীর্থের নাম শুনেছ? 

ই! একজন ছিলেন--বঙ্গবাসীর শাস্ত্-প্রকাশ-কার্য্য ক'র্তেন, 
আর একজন--তিনি তো সম্প্রতি মারা গেছেন, তিনিও বড় 

দার্শনিক পণ্ডিত ছিলেন, তার ছাত্রের ছাত্রগণও দর্শনশান্ত্রের 
অধ্যাপক । 

রাম বাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, এ'র1 সকলেই বাল্মীকি 

রামায়ণ তুলসীদাসী রামায়ণ মান্তেন কেউই “বালকাণু প্রক্ষিণ্ে 
ভরা! ও উত্বরকাণ্ড প্রক্ষিপ্ত, বলেন নাই, মহাবীরের ন্যাজ 
দেখেও ভীত হন্ নাই রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম 
সীতারাম | 

সকলের বুদ্ধি কি সকলদিকে ঠিকৃ কাজ করে ? 
রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, আচ্ছা, তুমি 

মহামহোপাধ্যায় আযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের নাম 

শুনেছ? 
নিশ্চয়ই শুনেছি--তিনি স্বনামধন্ত পুরুষ, ভার গুরুদেব মহাযোগী 

ছিলেন। 
রাম রাম সীতারাম, কবিরাজমশাইও তুলশীদাসী রামায়ণ 
বাঙ্মীকি রামায়ণ মানেন--প্রক্ষিগ্ড বলেন না। 

তিনি প্রক্ষিপ্ত বলেন না তুমি জানো? . 
রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, নিশ্চয়ই জানি। রাম 

রাম তুষি শ্রীজীব গ্যায়তীর্ঘ এম-এ, ভার নাম গুনেছ? 
শুনেছি । 

রাম রাম সীতারাম শীতারাম, তিনি আধুনিক শিক্ষিত, তুলসীদাসী 
রামায়ণ বাল্সীকি-রামায়ণ মানেন । 

সবর্দিকে সকলকার প্রতিভ1 কি খেল্তে পারে ? 

ভগবান্ শ্রীশক্করাটার্য্য, ভগবান্ শ্রীরামাহুজাচার্য্যঃ ভগবান্ 

প্রীরামানম্াচার্য্য, ভগবান্ প্রীমধ্বাচার্ধ্য প্রভৃতি প্রাচীন আচার্য্যগণ' 



উল্লাস 

হবি। 

ক্ষেপা। 

হবি। 

ক্ষেপা। 

হরি। 

ক্ষেপা। 

হব্রি। 

মকারন্বাবা & 

যে রামায়ণকে মেনেছেন, মহাত্বাজী, ধোগত্রয়ানন্দ, ৮নীলকণ 
মজুমদার, ৮রামদয়াল মজুমদার, ৮যোগেন্দ্রনাথ তর্কসাংখ্য-বেদাস্ত 

তীর্থ ও দৃণ্তীম্বামী জগন্নাথ আশ্রম প্রভৃতি উচ্চশিক্ষিত সাধক- 

শিরোমণিগণ যে রামায়ণকে আমরণ শ্রদ্ধা ক'রে গেছেন, বর্তমানে 
কবিরাজমহাশয়, আ্রীজীব গ্তায়তীর্ঘ প্রভৃতি অগণ্য উচ্চশিক্ষিত ও 

সংস্কৃতভাষায় পারদ সাধুগণ যে গ্রন্থরত্বকে মান্ছেন, কোন- 
দিন প্রক্ষিপ্তের কথ! তাদের মুখে উচ্চারিত হয় নাই, বল 

তুমিই বল সীতারায, তোমার বুদ্ধি কি এদের চেয়েও রাম 
রাম সীতারাম-- 

তোমায় আগেই ব'লেছি--সকলের বুদ্ধি সকল দিকে খেলে না। 
বানর মানুষ ছিল, গ্তাজ প্রকাণ্ড--মিথ্যা কথ|। 

রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, প্রাচীন খষিগণ, 

খধিকল্প সাধুগণ, শিক্ষিতমণ্ডলী, মহাভারত এবং সমস্ত পুরাণ 
তছমানের গ্ভাজ ছিল--একথা শ্বীকার ক'রেছেন। সমস্ত ভারতে 
ন্াজওয়াল] মহাবীরের পুজা চল্ছে। আজ তুমি রাম রাম রাম 
সেই ্তাজ যদি অস্বীকার কর, বল শ্রীহহমানের কি ক্ষতি হবে? 

রাম রাম রাম পীতারাম সীতারাম। 

মহাভারতে ন্তাজের কথা আছে? 

রাম রাম সীতারাম নিশ্চয়ই আছে, ভীম হহুমানের স্তাজ তুলতে 

গিয়ে হিম্সিম্ থেয়ে গিয়েছিলেন--মহাভারত পড়ে দেখো, 

পুরাণের তে। কথাই নাই বাম রাম সীতারাম, জয় জয় রাম 
সীতারাম সীতারাম শীতারাম। তা সীতারাম; তুমি যতই বল 
সীতারাম, আসমুদ্র হিমাচলের ধান্মিক শাস্তরজ্ঞ পণ্ডিত ও সাধুগণ 
ম্যাজহীন হনুমানের কথ! শুনে হাসবেন, তোমার যুক্তি-তর্ক কার্য্য- 

করী হবে না । মহাবীরের ন্রজে ভয় কি সীতারাম সীতারাম? 

ভয় নয়, যা সত্য তা বল্তে হবে না? 
রাম রাম বীতারায জয় জয় রাম সীতারাম, যত সত্য তুমিই দেখেছ 
মীতারাম! কি কি পড়েছ? কোন্ কোন্ সাধুর সঙ্গ করেছ? 

সমগ্র বেদ, রামায়ণ, মহাভারত; পুরাণঃ উনবিংশতি সংহিতা, 



ক্ষেপ!। 

হরি । 

ক্ষেপা। 

হরি। 

ক্ষেপা । 

হবি। 

ক্ষেপা। 

হরি। 

ক্ষেপা। 

হবি। 

ক্ষেপা । 

মকার-বাবা প্রথষ 

মহাপুরুষ দয়ানন্দের গ্রন্থাবলী, সমস্ত ব্রাহ্মমতের খ্রন্থ--এসব পড়েছি, 
ভারতের সমস্ত সাধু দেখেছি আশ্রম, মঠ, আখড়া--; সব বাজে 

বাজে,শুধুকুসংস্কারে ভর1,আবর্জনা-পূর্ণ, যত ওদরিকের উপনিবেশ। 
রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, বয়স তে! বেশী ব'লে 

মনে হচ্ছে না, তার মধ্যে ইংরাজী এম-এ পর্য্যস্ত পড়েছ, তারপর 
এতসব কি ক'রে পড়লে দেখলে রাম রাম সীতারাম জয় জয় 
রাম সীতারাম ? 

দিবারাত্রি পরিশ্রম ক'র্তে হয়েছে ! 

রাম রাম সীতারাম জয় জয় সীতারাম, সমস্ত মহাভারত গুরুর 

কাছে পড়েছ রাম রাম সীতারাম ? 
মহাভারত গুরুর কাছে পড়তে হবে কেন, নিজেই পড়েছি । 

বাম রাম সীতারাম জয় জয় বাম সীতারাম, সংস্কৃত জানে। রাম 

রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম ? 

তা আরজানিনা। মহাভারত প্রক্ষিপ্তে ভর]। 

রাম রাম রাম সীতারাম সীতারাম অয় জয় রাম, মহাভারতের 

কত শ্লোক আছে জান? 

লক্ষ শ্লোক মহাভারতের | 

রাম রাম সীতারাম জয় রাম, এখন মহাভারতে কত শ্লোক 

পাওয়] যায় জান রাম রাম সীতারাম ? 

লক্ষ শ্লোক। 

রাম রাম সীতারাম, না সীতারাম, আমাদের এদিকের মহা- 

ভারতের শ্লোক-সংখ্য।-_ 

উত্তর-ভারতীয় পাঠ --৮৬৬০ ০1/ 

দাক্ষিণাত্যের পাঠ -- ৬৫৮৪ / / 
উবাচ স্্ ৩৩৩ 

১০০২১৭/// 

উত্তর-ভারতীয় দাক্ষিণাত্য পাঠ মিলিয়ে উবাচ ৭০৩৩ নিয়ে 

১৩০২১৭।/// 

( গীতাপ্রেসের মহাভারত ) 



ক্ষেপা । 

হবি। 

ক্ষেপা। 

হরি। 

ক্ষেপা। 

হবি। 

ক্ষেপা। 

হরি। 

ক্ষেপা। 

মকার-বাবা ৭ 

রাম রাম সীতারাম জয় জর রাম সীতারাম সীতারাম, এখন 

মহাভারতের লক্ষ শ্লোকই পাওয়া যায় না, তাতে আবার প্রক্ষিপ্ত 

বল্ছ! সীতারাম মহাভারত অমৃত-সাগরে যদ্দি কিছু পড়ে থাকে 

তাও অমৃত হয়ে গেছে। যা আছে, তার মধ্যে কোন্ কোন্টি 

প্রক্ষিপ্ত কি ক'রে ঠিক ক'রেছ? 
নিজের বুদ্ধিবলে। 
রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, বিন তপস্যায় বুদ্ধি 
প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারে ন1! রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম 

সীতারাম। অত সব পড়েছ--তপন্তার অবসর কোথায় পেলে 

সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম ? 
আরে রামারণ মহাভারত আবার শাস্ত্র তা পড়তে আবার 

তপন্তার দরকার! ক্ষেপাবাব তুমি হাসালে। 

রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম সীতারাম, রামায়ণ 

মহাভারত মহাশাস্ত্র ভক্তি-গ্রন্থ জ্ঞান-্রন্থ। মাত্র বদ্দি কেউ 

রামায়ণ মহাভারত পাঠ বা শ্রবণ'মনন-নিদিধ্যাসন করেন, 
তাহ'লে তার দ্বারাই তিনি লক্ষ্যে উপস্থিত হবেন, অযুতত্বলাভ 

ক'র্বেন রাম রাম সীতারাম লীতারাম জয় জয় রাম 

সীতারাম। 

মহাভারত মহাভারত কর্ছ, এখনকার কোন কোন উচ্চশিক্ষিত 

ব্যক্তি বলেন-_মহাভারতের যুগে সামাজিক ও নৈতিক অবস্থা 
বিশেষ নিয়স্তরে ছিল। ব্যাসদেব স্ত্রী-পুরুষের যে ছবি একেছেন 

তা অত্যন্ত জঘন্ত ও শোচনীয় । 

রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম মীতারাম, তিনি কি গঠিত 
দেখেছেন রাম রাম সীতারাম 1 
আদিপর্কে আছে যে যহধি উদ্দালকের পত্রী প্রতি ও পুত্রের সাক্ষাতে 
অন্ত একজন ব্রাহ্মণের সঙ্গে চলে যায়, তাতে পুত্র শ্বেতকেতু 

বাগ ক'রে এক নিয়ম স্থাপন করেন। উদ্বালক বলেন--নারীগণ 

গরুর মতন স্বাধীন! ও স্বতন্ত্র । 

রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম লীতারাম এই প্রসঙ্গ 



৮ মকার-বাবা প্রথম 

রাজ] পা পত্বী কুস্তীদেবীকে বলেন-_- 

বভূবোদ্ধালকে। নাম মহধিরিতি নঃ শ্রুতমৃ। ৯ ॥ 
শ্বেতকেতৃরিতি খ্যাতঃ পুত্রস্তস্তাভবন্ধুনিঃ। 
মর্য্যাদেয়ং কৃত তেন ধর্মযা বৈ শ্বেতকেতুন1 ॥ ১০ ॥ 

মহাঃ১ আদিপর্ব ১২২ অঃ--- 

পাও ব'ল্ছেন-_উদ্বালক-নামক এক মহুধি ছিলেন একথ! আমরা 
গুনেছি, তার শ্বেতকেতু নামে পুত্র হয়েছিল, নারীগণের এই ধর্মমর্ধ্যাদা 

স্থাপন তিনিই করেন রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম। 
পা ব'ল্ছেন--আমর] শুনেছি উদ্ধালক নামে এক মুনি ছিলেন। 
আমর! মহাভারতের মধ্যে এক উদ্দালক পাই । আয়োদধৌম্যের 

তিনটি শিধ্--উপমহ্্য, আরুণি ও বেদ। আরুণি জল-নিবারণের জঙ্ত 

আল হ'য়ে ক্ষেতে পড়েছিলেন, তারই নাম উদ্দালক হয়। এই উদ্দালকের 

সম্বন্ধে আমরা আর কিছুই পাই না, আর এক উদ্দবালকের নাম পাই 

অহ্ুশাসনপর্বে ৭১ অধ্যায়ে, তার পুত্রের নাম শ্বেতকেতু নয়ঃ নচিকেতা । 

প্রথম উদ্ভধালকের সতীর্থ বেদ, তিনি অধ্যয়ন সমাপনাস্তে গৃহস্থাশ্রমে 

প্রবেশ করেন, তারও তিনটি শিষ্য ছিল। একদিন যাজকত। কর্বার জন্ত 

গমনকালে বেদ শিষ্য উতক্ককে বলেন-__আমি অন্থত্র যাচ্ছি, তুমি গৃহ রক্ষা 

কর যেন কোনরূপ কিছু ক্ষতি না হয়। তিনি চলে যান। তার উপাধ্যায়ানী 

খতুমতী হ'লে স্ত্রীগণ তাকে ডেকে বলেন--তোমার গুরুপত্বী খতুমতী, 
তোমার উপাধ্যাক় বিদেশে, তৃমি উপাধ্যায়-পত্তীর খতু রক্ষা কর। 

“যথায়মৃতুবন্ধে! ন ভবতি, তথা ক্রিয়তাম্, এব] বিষীদতীতি ॥ ৮৬ ॥ 

আদিপর্ব ৩য় অধ্যায় 

তিনি উত্তর দেন__ন ময়! স্ত্ীণাং বচনাদিদমকার্য্যং করণীয়ম্ ॥ ৮৭ ॥ 
স্্ীগণের বাক্যে এন্ধপ অকার্ধ্য কর! আমার উচিত নয় । 
পৃর্বোক্ত উদ্বালকপুত্র শ্বেতকেতু স্বাপিত এ মর্যাদা হতে পারে না 

কারণ সমসাময়িক। তাহ'লে অন্ত কোনও শ্বেতকেতু । আমর! ছাঙ্গোগ্য 
উপনিষদে পঞ্চম অধ্যায় তৃতীয় খণ্ডে শ্বেতকেতুণ্প্রবাহন-সংবাদে *শ্বেতকেতু- 



উল্লাস মকার-বাবা ৯ 

হারুণেয়ঃ পাঞ্চালানাং সমিতিমেয়ায়” ।--আরুণির পুত্র শ্বেতকেতু পাঞ্চাল- 
জনপদের সভায় উপস্থিত হন-_এরূপ পাই। 

তাহ'লে দেখতে পাচ্ছি নারীর সতীত্বমর্ধযাদ! বৈদিকযুগেই স্থাপিত 
হ'য়েছিলঃ মহাভারতের যুগে নয় রাম রাম লীতারাম জয় জয় রাম 
সীতারাম। 

আরও ভীম্মদ্দেব বলেন--অন্ুশাসনপর্ব ৪৬ অধ্যায়ে দক্ষের উক্তি 
পুরাবিদূগণ এইক্ধপ ব*লেছেন__ 

নাস্তি যজ্ঞক্রিয়! কাচিম শ্রান্ধং নোপবাসকম্। 

ধর্মঃ স্বভর্তৃতুশ্রাষা ত্বয়! স্বর্গং জয়ত্যুত। 
পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্তা! রক্ষতি যৌবনে । 
পুত্রাশ্চ স্বাবিরে ভাবে নস্ত্রী স্বাতত্ত্যমর্হতি ॥ ১৫॥ 

এখানে হাত ধরে যেসে নিয়ে যাবার কথ। ত দক্ষ বলেন নাই! 

ভীম্মদেবকে যুধিঠির জিজ্ঞাসা করেন-__ 

সৎস্্রীণাং সমুদাচারং সর্বধর্মবিদাংবর | 
শ্রোতুমিচ্ছাম্যহং ত্বত্তস্তন্মে ব্রুহি পিতামহ ॥ ১॥ 

সুমনা দেবলোকগতা শাগ্ডিলীকে প্রশ্ন করেন, তুমি অল্প তপস্যা 
দান ব| নিয়মের দ্বার! এই লোক প্রাপ্ত হওনি। শাগ্ডিলী নিজের স্বর্গ 

আগমনের কথ! বলেন, সেখানেও পতিসেবার কথাই দেখা যায় ॥ 

_-এ পর্বে ১৪৬ অধ্যায়ে জগন্মাত। উমা ভগবান্ শঙ্করের কাছে 

স্ত্ীধর্ম যা বলেছিলেন, তাতে সাধবী পতিব্রত। সতী নারীর মহিম! কীর্তিত 

হ'য়েছে। 

ন চন্তর্ত্য্যো ন তরু পুন্নায়ো যা নিরীক্ষতে । 
ভর্তৃবর্ং বরারোহ] সা ভবেদ্বর্মচাব্রিণী ॥ ৪৩ ॥ 

চন্দ্র হুর্ধ্য এমন কি পুরুষনামধিশিষ্ঠ গাছকেও দেখতে বারণ 

ক'রেছেন। তা হ'লে আমর] কি ক'রে বলি যে, মহাভারতের যুগে নারী- 

পুরুষের চিত্র গহিত ছিল 1 



হরি। 

ক্ষেপা। 

হরি। 

ক্ষেপা। 

হরি। 

ক্ষেপা । 

মকারশ্বাব। প্রথম 

অরুন্ধতী, অনন্থয়, লোপামুদ্রা; লাবিত্রীঃ দময়স্তী, প্রভৃতিও সতী- 

ধর্ম ঘোষণ। ক'রেছেন, রামায়ণের যুগেও সতীধর্ম ঘোবিত হ'য়েছে 
রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম শীতারাম। 

তবে একথা উঠেছে কেন? 

রাম রাম সীতারাম, তখন নিয়োগধর্শ ছিল। পাও কুস্তীদেবীকে 

নিয়োগের কথ। বলেন, তাতে তিনি সম্মতা হন না। তাকে 

নিয়োগধর্শে সম্মতা করবার জন্ত উদ্দালকের উপাখ্যান ব'লে- 

ছিলেন। এতে মহাভারতের যুগের আচার জঘন্তঃ শোচনীয় বল! 

যায় কি ক'রে রাম রাম সীতারাম ? 

বেশী কথা কি! দেবরাজ ইন্ত্রতিনি গুরুপত্বী অহল্যার সতীত্ব 
নষ্ট ক'রেছিলেন। 

রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, বললে মহাভারতের 

যুগের কথা, আন্লে ত্রেতার কথা, ভাল! রাম রাম সীতারাম 

জয় জয় রাম সীতারাম। রামায়ণে দেখা যায়--প্রজাপতি 

প্রজাগণের উত্তম অঙ্গ নিয়ে এক পরমানুন্দরী নারী তৈরী করেন। 

ইন্দ্র মনে করেন-ব্রক্ষা আমাকে এই স্ত্রী দেবেন। ব্রন! তান! 

দ্রিয়ে গৌতম মুনির কাছে রাখেন, পরে গৌতম ব্রক্মাকে দেন» 
ব্রহ্মা গৌতম মুনিকেই অহুল্য! সম্প্রদান করেন। দেবরাজের 
তার উপর আগে থেকে লক্ষ্য ছিল। তিনি তার সতীত্ব নষ্ট 

করেন। তার জন্ত তিনি শাপঙোগ ক'রেছিলেন। কোন কল্পে 

শাপহেতু তার অঙ্গে সহত্র যোনি হয়ঃ কোন কল্পে মুফ্ধ খসে পড়ে, 

কোন কল্পে বা শক্রহস্তগত হন। 
ইন্দ্র অহ্ল্যাগমনে যথেষ্ট লাঞ্ছনা ভোগ করেন রাম রাম 

সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম। ইন্দ্র অহুল্য! সম্বন্ধে যেন 

বৈদিক কি শ্রতি আছে মনে হচ্ছে, যাক্ রাম রাম। 

অগ্নি ও নীলধবজরাজার মেয়ের সঙ্গে প্রেম করেন। 

রাম রাম সীতারাম, এ ঘটন1 মহাভারতের নয়, জৈমিনীয় অশ্বমেধ 

পর্বের মনে হচ্ছে। অগ্নিকপা ক'রে তাকে গ্রহণ ক'রেছিলেন। 
তিনি মাহিম্মতীপুরীতে অবস্থান ক'র্তেনঃ এতে কি অপরাধ হ'ল ? 
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হরি । অগ্নির বরে মাহিম্মতী নগরীর মেয়ের] ত্বতন্ত্র ও স্বেচ্ছাচারিণী ছিল। 
ক্ষেপা। এর ম্বার জান যাচ্ছে--মাহিম্মতীপুরীতে পূর্বে মারীগণ ভাল 

ছিলেন, অগ্নি একেবারে দেশশুদ্ধ নারীগণকে বর দেন নাই, হয়তে। 
ঘু'চারজনকে দিয়েছিলেন, তাতে নগরের সমস্ত নারীগণ দুষ্ট।--এ 

অন্থমান কর! কি সঙ্গত রাম রাম সীতারাম? 

হরি। দেবতাদের এই ব্যাপার ! ৪ 
ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম, তেত্রিশ কোটি দেবতাদের মধ্যে ইন্ত্র একবার 

ভুল করেন, তার জন্ত তিনি দণগ্ডভোগ ক'রেছিলেন, এতে 

দেবতাদের কি দোষ হ'ল রাম রাম? | 
হরি| মহধিদের ব্যাপারও তাই-_বিশ্বামিত্রের ওরসে মেনকার গর্ভে 

শকুস্তলার জন্ম হয়। একি ব্যাপার ! সব কামুকের দল! 

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, রাজধি বিশ্বামিত্র 

ব্রাহ্মণত্ব লাভ কর্বার জন্ত ঘোর তপন্তা। ক'রূতে থাকেন । ইন্দ্র তার 
তপন্তায় বিত্ব প্রদানের জন্য মেনকাকে পাঠান, তাতে তপস্যা! ভঙ্গ 

হয়ঃ শকুত্তল] জম্মান। তারপূর তিনি তপংপ্রভাবে ব্রাহ্মণত্ব লাভ 

করেছিলেন, সেটা! বল। কোটি কোটি মহুধির মধ্যে মাত্র বিশ্বা- 

মিত্রের তপোভভ্ন হ'লে সব কামুক হ'য়ে গেলেন? এর দ্বারা বল! 

হ'ল কি1-_না, মাহষ যতদিন না মূল কেন্দ্রে পৌছুতে পারে, 
ততদিন তার সাবধানতার প্রয়োজন, এ কথা বোঝ। গেল। আবরুও 

এক কথা--রভগবানের ইচ্ছ। ব্যতীত কিছু হয় না, এই ভারতবর্ষ 
ধার নামে, সেই ভরতের জননী একজন সাধারণ মানবের ওরসে 

জাতা মানবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন এ ইচ্ছ! শ্রীভগবানের ছিলন]। 
ভার ইচ্ছাতেই বিশ্বামিত্রের তপোভঙ্গ হ'য়েছিল রাম রাম সীতারাম 

জয় জয় রাম সীতারাম। 

হরি। শরদ্বান জানপদী অগ্পরাকে দেখে কামাভিভূত হন। শরস্তম্থে 
ভার রেতঃপাত হয়, তাতে কপ এবং অশ্বথামা-জননী কপী হম-- 

কি কেলে্কারী! কিকামুক ! 
ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম লীতারাম, একজন কামুকের 

বীর্ষ্যে কি কখনও যৃত্যু-জয়ী পুত্র জন্মাতে পারে? অথব৷ তার 



৯২ 

হবি। 

ক্ষেপা। 

হবি। 

ক্ষেপা। 

হরি। 

ক্ষেপা। 

হরি। 

মকারন্বাৰা প্রথম 

দৌছিত্রের চিরজীবী হওয়া সব? জান কুপাচার্ধ্য ও অশ্বথাম। 
চিরজীবী, এখনও তার! জীবিত আছেন রাম বাম সীতারাম? 

কাকে কামুক ব'ল্ছঃ কামুকের বীর্য কখনও অমোঘ হয়? দ্রোগ- 

বীর্ধয ধারণ কর্বার সামর্থ্য সাধারণ রমণীর হতে। না, এখানে ঈশ্বর 
ইচ্ছাতেই কপ কপী জন্মগ্রহণ করেন রাম রাম। 
ভরদ্বাজ ঘ্বতাচীকে দেখ .লেনএঅম্নি বীর্য্পাত-_দ্রোণাচার্্যের জন্ম, 
সে যুগের সকলেই কামপ্রবণ ছিল। 

রাম রাম সীতারাম, বীর্যপাত কোথায় হয়েছিল দেখো! তাতে 

পুত্র হ'ল, সে পুত্র বিশ্ববিজয়ী হ'লেন, অস্তে ব্রদ্ষলোকে চলে 

গেলেন রাম রাম সীতারাম | বল বন্ধু, কামুকের এক্সপ অমোঘ 

বীর্য্য হ'তে পারে? কলসে ব] কুশে পুত্র জন্মাতে পারে ? তারপর 
এক কথা--যে কামুক হবে তার কামবৃত্তি দিন দিন বাড়বে $ 

কিন্ত শুনেছে! কি যে শরদ্বান ও ভরঘ্বাজের আর কোন পুত্র 

হয়েছিল? রাম রাম সীতারাম তারা মহবি, তাদের চরিত্রে 
দোষারোপ করাটা-_রাম রাম সীতারধম জয় জয় রাম সীতারাম। 
অসংযমী মহুধিগণের তপস্ার মর্যযাদা কোথায়? 
রাম রাম সীতারাম' বিশ্বামিত্র মেনকার ঘটনার পূর্বে ত্রিশঙ্ু- 
রাজার জন্ দক্ষিণমার্গে অন্ত সগ্তধিমগ্ডল স্ষ্টি করেন, অপর দেবগণ 
ও ইন্দ্র স্ষ্টি ক'রূতে গেলে দেবগণ এসে ভার শরণাপন্ন হ'য়ে 
নিবারণ করেন, অতঃপর তিনি সহমবর্ধ মৌনী ও উপবাসী 
থাকেন, পরে সহশ্রবর্ধ শ্বাস নেন্না, ত্রিলোক্যে দেবতা গন্ধ বক্ষ 

রক্ষ মানব সকলেই তার তপন্তার তেজে ক্ষুভিত হন্। ব্রহ্গ! এসে 

তাকে ব্রাঙ্গণত্ব প্রদান করেন। বল বন্ধু, তপস্তার মর্যাদা এর 

চেয়ে কি হ'তে পারে? ক্ষুগ্নই বাকি হ'য়েছিল? 
আরে কার কথা বল্্ব, এ তোমাদের বলরাম ছুর্দাস্ত মাতাল ছিল। 

রাম রাম সীতারাম, যদি বলরামের মছযপানটি সত্য ব'লে মানো, 

তা হ'লে তিনি অনস্তদেব, তার এক ফণায় ভূমগ্ডল একটি শ্বেত- 
সর্ষপের স্তায় অবস্থিত-_-এটাও মানতে হ'বে রাম রাম সীতারাম। 
তিনি অনস্ত, একথা মহাভারতে আছে? 



উল্লাস 

ক্ষেপা। 

হরি। 

ক্ষেপা। 

মকারশ্বাবা ১৩ 

রাম রাম সীতারাম নিশ্চয়ই আছে! তার দেহত্যাগের কথা 

বলি-- 

তথাপশ্দ্ যোগযুক্তত্ত তন্য 

নাগং মুখান্নিশ্চরস্তং মহাস্তম্। 

শ্বেতং যযৌ স ততঃ প্রেক্ষমাণো- 
মছার্ণবং যেন মহাহভাবঃ॥ ১৩ 

সহম্শীর্ষঃ পর্বতাভোগবত্ব 

রক্তাননঃ স্বাং তহুতাং বিমুচ্য। 

সম্যক চ তং সাগরঃ প্রত্যগৃহন্ 
নাগ! দিব্যাঃ সরিতশ্চৈৰ পুণ্যাঃ ॥ ১৪ 

তিনি দেহত্যাগ ক*র্লে কর্কোটক, বাস্থকি, তক্ষকাদি প্রধান 

প্রধান নাগগণ, জলাধিপ বরুণ, গঙ্গাদি নদীসকল তার অভ্যর্থন। 

করেন। রাম রাম সীতারাম সেই অনমস্তদেব যদি মদ খেয়ে 

থাকেন, তাহলে সীতারাম মহাভারত কি অশুদ্ধ হ'য়ে গেছে? 

রাম রাম শিব সাগরমন্থনজাত বিষ খেয়েছিলেন, অগ্থি সর্বভক্ষ্য, 

হম্থমান্ সমুদ্র লঙ্ঘন ক'রেছিলেন, তা ব'লে কি সবাই তা পার্বে 
রাম রাম? বলরাম মদই খান্, আর যাই খান্, তিনি অনস্তদেব, 
কেঁচো নন্। জানে! তিনি হস্তিনানগরীকে লাঙগলের দ্বারা টেনে 

গঙ্গায় ভামিয়েছিলেন রাম রাম লীতারাম? একাদশযোজন 

উচ্চ-প্রবর্ষণ পর্বত থেকে লাফ মেরেছিলেন রাম রাম সীতারাম 

জয় জয় রাম সীতারাম 1? তার ইচ্ছামাত্র অস্ত্র--হুল মুষল উপস্থিত 
হু'ত, তিনি সর্বতীর্থ-ভ্রমণ ক'রেছিলেন, কত যজ্ঞ ক'রেছিলেন তা! 

দেখ সীতারাম জয় জয় রাম লীতারাম! 

তখন বেশ্যাবুত্তি ও মগ্কপান সমাজে অতি ভয়ানকভাবে প্রচসিত 

ছিল।' 

রাম বলাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, কুরুবংশে পাও্বংশে 
যছুবংশে ও মুনিখবিদের পত্বীগণ কারা কার বেশ্ঠাবৃত্তি ক'র্তেন 

বাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম, তার খবর জানো? 



১৪ 

হবি। 

ক্ষেপা। 

হবি। 

ক্ষেপা। 

হরি । 

ক্ষেপা। 

মকার-বাবা প্রথম 

না, তা কিছু জানি না। 

রাম ব্বাম সাতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, কৃ, পঞ্চপাগ্ব, ভীম্ম, 
কর্ণ, দ্রোণ, ধরার, বিছুরঃ অশ্বথামা? ছূর্য্যোধন ও তার আ্রাতাগণ 

কেকে মদ খেতেন কোন হিসেব পেয়েছ রাম রায় সীতারাষ 

জয় জয় রাম সীতারাম ? 

না! তা পাইনি । ধর্ম, অর্থ, কাম-ত্রিবর্গ সাধন করলেই মোক্ষ 
হয়--এই মহাভারতের প্রধান উপদেশ। 

রাম রাম সীতারায জয় জয় রাম সীতারাম, মহাভারতে এ কথ! 

কোন্ খানে আছে ?-_যে মোক্ষলাভের জন্য সর্ধত্যাগ ক'রে সন্যাস 

গ্রছণ কর্বার কথা শ্রুতি স্থৃতি প্রভৃতি গ্রন্থে কথিত হ'য়েছে, 

ভগবান্ শঙ্কর যে মোক্ষলাভের জন্য সন্যাসের কথ! বলেছেন, শ্রুতি 

উচ্চকঠে “ত্যাগেনৈকেন অমৃতত্বমানশ্ডঃ ব*লেছেন, ধর, অর্থ ও 

কামভোগে সেই মোক্ষ লাভ হবে কোথায় একথ| পেলে? মহা- 
ভারতের প্রধান পাব্রগণ কাউকে ত যুক্ত হ'তে শুনিনি, তারা 

স্বর্গে গমন ক'রেছিলেন রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম 

সীতারাম। 

বেশ্তার কথ! বল্বে! কি, যখন কৃষ্ণ দৌত্যকাধ্যে হস্তিনাপুরে যান, 
তখন রাজ! ধৃতরাষ্ট্র তাকে সসম্মানে আন্বার জন্য সহম্র সহত্র বার- 

বনিত। পাঠিয়ে দেন। 
রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, পক্থিয়ঃ সমস্তাঃ 

সকল] জগৎসু* জগন্মাতাই সমস্ত স্ত্রীমুর্তিতে বিরাজমান! রাম রাম 
সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম। তখনকার রাজারা 

বারনারীগণকে ঘ্বণ। ক'র্তেন নাঃউৎসবাদিতে তাদের যোগদানের 

অধিকার দিতেন। বারনারীদিগের পৃথক জাতি ছিল, তার! 

নগরের শোভার্থ পালিত হু'ত। ন্বর্গের অগ্সরাগণের গায় মর্ত্যে 

বারনারীগণ উৎসবের সময় যোগদান ক'রত আনন্দ ক'র্ত। 

রাম রাম সীতারাম, ধৃতরাষ্ী জান্তেন--্রীকষ ম্বয়ং ভগবান্, 

বারনারীগণ তার দৃষ্টিপথে পড়লে তার! উদ্ধার হ'য়ে যাবে ব'লে 
পাঠিয়েছিলেন রাষ রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম। 



উল্লাস 

হবরি। 

ক্ষেপা। 

হরি। 

ক্ষেপা। 

হবি। 

ক্ষেপা। 

মকার-্বাবা ১৫ 

তোমার কৃষ্ণ অর্জুন নুভদ্রা। দ্রৌপদী ও বারনারীগণকে সঙ্গে নিয়ে 
জল-বিহার ক'র্তেন। 

রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, দ্রৌপদী হুভদ্রাকে 
নিয়ে জলবিহারের অবকাশ কবে পেলেন, সে জলবিহারট! 

কোথায় হ'য়েছিল আমাদের জান! নেই রাম রাম সীতারাম। 
ভাল, কোন উৎসব উপলক্ষে যদি বারনারীদের নিয়ে জলবিহার 

ক'রে থাকেন, ত1 বারনারীগণকে কৃপা কর্বার জন্য রাম রাম 

সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম। কথা হ'ল--নারীঘটিত 

ব্যাপারগুলি বঁড়শী, এই নিয়ে মকার-বাব! কামীগণকে লীলায় 

তুলে নেবার ব্যবস্থা করেছেন । রমণীদ্বারে লীলায় পৌছে তারা 
কপালাভ করেন। 

জনকরাজ। শুকদেবকে অভ্যর্থন! করেন ৫০ জন বারনারীর দ্বার] । 

রাম রাম সীতারাম, প্রথমে তাকে ঢুকৃতে দেওয়৷ হয় না-_“তত্রাপি 

ঘবার্পালাস্তসুগ্রবাচ] স্তষেধয়ন্”, তাকে পরীক্ষা কর্বার জন্য রাজা 
জনক প্রথযে অবজ্ঞাঃ পরে বারাঙনার দ্বার! সেব! এবং শেষে পৃজ! 

করেন বাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম। শরীক 

সকল অবস্থাতেই সমভাবে ছিলেন। জনক রাজার উদ্দেশ্য ছিল 

পরীক্ষা কর! রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম। 
মহাভারত প্রক্ষিপ্তে ভরা ; মনীষিগণ বলেন যে তিনবার চারবার 

প্রক্ষিপ্ত হ'য়েছিল। 

রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, ভারতবর্ষ দেশলাই- 

য়ের কৌটে নয়। হিমালয় থেকে কন্তাকুমারিক! পর্য্যস্ত কত রকম 
ভাষ। আছে তার গণনা কে করে! বাংল! উড়িয়া, তেলেগু, 

তামিল, কর্ণাটি, গুজরাটি, হিন্দী, মহারাধী এরপ কতভাবা আছে, 

সমস্ত ভাষাতেই মহাভারত আছে, রাম রাম সীতারাম। তখন 

রেলপথ ছিল না। ওগো! আগে চারবার প্রক্ষেপ করি, তবে 

তোমর] মহাভারত পাবে ব'লে সকল দেশের লোককে আটক 

রেখে এ প্রক্ষেপটি কোথায় হ'য়েছিল পীতারাম, রাম রাম সীতারাম 

জয় জয় রাম সীতারাম? 



১৬ 

হরি । 

ক্ষেপা। 

হরি। 

ক্ষেপ।। 

হরি 

ক্ষেপা। 

হরি। 

ক্ষেপ।। 

মকার-্বাবা প্রথম 

তোমর! কৃষ্ণকে অবতার বলে! কিন্ত সেই ঈশ্বরের অবতার কৃষ্ণের 
বোলহাজার বিয়ে কি গ্ভায়সঙ্গত হ'য়েছিল ? মনীবিগণ বলেন-_- 

কৃষ্ণের একটিমাত্র পত্বী ছিল। 

রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, ষোল হাজার পত্বী ত+ 
দ্বরেব কথা, একহাজার পত্বীর ধাক্কা কেউ সামলাতে পারে এমন 

কেউ বাপের ব্যাটা আছে সীতারাম 1 তিনি যেমন যোলহাজার 

পত্বী গ্রহণ করেছিলেন, তেমনি যোলহাজার মুর্তি ধারণ ক'রে 
প্রতি পত্বীব ঘরে থাকৃতেন। ভাগবতে শ্রীনাবদ তার গাহস্থ্য- 

লীল। দেখতে গিয়ে অবাকৃ্ হ'য়ে গিয়েছিলেন রাম রাম সীতারাম। 
একজনের কি যোলহাজার মুর্তি ধারণ কর! সম্ভব ? 

রাম রাম সীতারাম ষোলহাজার বিয়ে করে অন্তায় ক'রেছেন 

কৈফিয়ৎ নিতে পারো, আর ষোলহাজার মৃতি ধারণ ক'রে 
অবস্থান করতেন এ বিশ্বাস ক'রূতে পারে৷ না সীতারাম, জয় জয় 

রাম সীতারাম? দেখ সীতারাম আমরা ক্ষুদি গী'পড়ে, আমরা 
যদ্দি বলি-_হিমালয় পাহাডগার অত উচু হওয়! ভাল হয়নি, 
তাহ'লেও, রাম রাম হিমালয়কে কিছুতেই ছোট কর! যাবে ন! 
রাম রাম সীতারাম। 

তোমাদের কৃষ্ণ অস্ত্র-বাহনবিহীন কর্ণকে বধ কর্বার জন্য অজ্ভ্বনকে 

উৎসাহিত ক'রেছিলেন। 

রাম রাম পীতারাম কর্ণের শাপ ছিল যে এ অবস্থায় তার মৃত্যু 
হবে। আমাদের কঙ্জ নূতন কিছু করেন নাই রাম রাম সীতারাম 
জয় জয় রাম সীতারাম। 

তোমাদের কৃষ্ণ যুধিঠিরকে দ্রোণবধকালে মিথ্যে কথ! বলিয়ে নরক 
দর্শন করিয়েছিলেন। 
রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, ঠাকুর আমার ভক্ত- 

বৎসল, ভক্তের জন্ত তিনি সব করূতে প্রস্তত, মিথ্যাকথা বলান 

আর বেশীকি । আমাদের কের কথা হ'ল-- 

সর্বধর্শান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। 

অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যে! মোক্ষয়িষ্যামি মা ওুচঃ॥ 



উল্লাস 

হবি। 

ক্ষেপা। 

হরি। 

ক্ষেপ । 

মকার-বাৰ। ১৭ 

তার সমন্ত পাপক্ষয় করাবার সামর্থ্য আছে। যুখিষির ঠিক তার 
শরণাগত হ'তে পারেন নি বলে তাকে নরক দর্শন ক'র্তে 

হয়েছিল রাম রাম সীতারাম। | 
তিনি তো! বলেছিলেন-_ 

রাম রাম সীতারাম: জয় জয় রাম সীতারাম, “অশ্বথ।ম! হত” বলে 

স্থির হ'তে পারেন নি, “ইতি গজ” বলে তিনি আমাদের কের 

ঠিক শরণাগত হুনূনি সেজন্য তাকে নরকদর্শন ক'রৃতে হয়েছিল রাম 
রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম। যে কৃষ্ণ অজ্ভনকে, 

হূর্য্যোধন প্রভৃতিকে ও উতঙ্গমুনিকে বিশ্বরূপ দর্শন করান, যিনি 

বস্ত্রপ ধরে দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ করেন, দুর্বাসার শাপ হ'তে 
পাগুবগণকে রক্ষা করেন, ধার আদেশ ইন্দ্রার্দি দেবগণও নতশিরে 
মান্তেন, যিনি স্বয়ং ভগবান্, সকলের অত্তর্যামী, সমস্ত মহাভারত 

ধার মহিমা গান ক'রেছেন, তাকে নিজের মাপকাটিতে মাপতে 
গেলে কি ধর! যাবে সীতারাম, না যুক্তিতর্ক তার থাই পাবে? 
চোরের যুক্তিতে সাধুকে চেন! যায় না? সাধুর যুক্তিতে চোর পাওয়। 

যায় না। যুক্তি-তর্ক তো স্ব স্ব হৃদয় নিয়ে। 

মহাভারতে মৃগয়া, মদ্ভপান, অক্ষব্রীড়া ও অত্যধিক স্ত্রীসংসর্গরূপ 
চারটি ব্যসনই খুব ছিল, সেকালে নৈতিক নীতি অতি খারাপ 
ছিল। রাজা যুধিষ্ঠির পর্যন্ত দ্যুতক্রীড়া ক'রে সব খুইয়েছিলেন । 
রাম রাম সীতারাম, মহাভারতে কোন্ কোন্ রাজার অত্যধিক 

মুগয়। বণিত হয়েছে? পাগুবগণ যখন বনে ছিলেন, তখন তাদের 
মুগয়ার কথা শোন! যায়, তারপর তাদের ব! দূর্যোধন ও কর্ণাদির 

যুগয়ার কথা শোনা যায় কি? তাছাড়া মুগয়া রাজধর্ম। অক্ষক্রীড়। 

মাত্র যুধিষ্টির করেছিলেন, তৎ্কালে তার কথা--“ধাত্রা তু দিষ্টন্য 
বশে কিলেদং সর্বং জগৎ তিষ্ঠতি ন শ্বতত্ত্রম্॥*--সব বিধাতার 

বশে, সমস্ত জগৎ স্বতন্ত্র নয়। এই যে ছ্যুতের জন্য আমাকে 
আহ্বান ক'রেছেন, এও দৈব ঘটন1__ 

আহুতোহহং ন নিবর্তে কদাচিৎ। 

তদাহিতং শাশ্বতং বৈ ব্রতং মে ॥ ১৬॥ (মহা আদি ৫৭ অঃ) 
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“আমায় কেহ আহ্বান কূলে আমিও নিবৃত্ত হবে! না, এই আমার 

শাশ্বত ব্রত” এই বলে ব্রতরক্ষার জন্ত তিনি দ্যুতক্রীড়া ক'রেছিলেন 
রাম বাম সীতারাম, তাতে ধর্মরাজ যুধিষ্টির নীতিতে নিকৃষ্ট 
ছিলেন-_-একথা! বলা! কি শোভ। পায়? যুধিষ্ঠিরকেই যদি অনীতিজ্ঞ 
বল সীতারাম, তাহ'লে জগতে নীতি-নিপুণ কে আছেন-_তার 

ংবাদ দিতে পার সীতারাম সীতারাম রাম রাম সীতারাম ? 

মদ্রদেশের মেয়ের! ছুশ্চরিত্রা ও মগ্যপান করতে! । 

রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, ঝগড়ার মুখে কে কি 
না বলে! কর্ণবাব! শল্যের সঙ্গে কলহকালে মদ্রদেশের মেয়েদের 

একথা বলেন। আমন মদ্রদেশের একটি নারীকে জানি তিনি 
"মাদ্রী"--পতির সঙ্গে সহমৃতা হ'য়েছিলেন। ভাগবতে পাই কৃষ্ণপত্বী 

সুলক্ষণা মদ্ররাজকন্তা, তার সম্বন্ধে ওরকম কথ! ত কিছু শুনিনি । 

রাম রাম সীতারাম, শল্য বলেন-_ 

জাতোহহং যজনাং বংশে সংগ্রামেধনিবর্তিনাম্। 
রাজ্ঞাং মৃর্ধাভিবিক্তানাং স্বয়ং ধর্মপরায়ণঃ ॥ ২॥ কর্ণ পঃ ৪১০ 

আমি যজ্ঞকারী,যুদ্ধে অপলায়িত, মুর্ধাভিষিক্ত রাজার বংশে জন্মেছি, 
্বয়ং ধর্মপরায়ণ বাম বলাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম। 
ংশান্ক্রমে যে রাজারা যজ্ঞানুষ্ঠানকারী ধর্মপরায়ণ তাদের রাজ্যে 

এরকম নারী কি ক'রে থাক সম্ভব 1 মদ্রদেশের নারীর সংবাদ 

পৃর্ববে বলেছি, পুরুষ শল্যও ধর্মপরায়ণ- সর্ববাদিসম্মত। হতে 

পারে ছুলেঃ বাগন্দী, হাড়ী প্রভৃতির কথ! কর্ণবাব! শুনে থাকবেন 
রাম রাম সীতারাম | 

বনপর্ধে ৪৫18৬ অধ্যায়ে বল! হ'য়েছে--বহ্লীকৃদেশে ও 

আরক্টদেশের নারীগণ নির্লজ্জ, অশ্ডচি ও পেটুক ছিল। 
রাম রাম সীতারাম, আচ্ছা, এই যে বঙ্গবাসীর সংস্কৃত মহাভারত 

রয়েছেনখুঁজে বের করতো! বনপর্বে 8৫18৬ অধ্যায়ে নারীদের 
কথ! । 

(খুঁজিযা) খুঁজে পাচ্ছিনা তো । এখানে অর্জুন আর উর্বশীর 

কথা রয়েছে। 
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রাম রাম সীতারাম, ধার! এক্প কথ! বলেন--তাদের জয় হোক্ 

রাম রাম সীতারাম। হয়তো অধ্যায় ভূল হতে পারে রাম রাম 

সীতারামঃ বহ্লীকদেশের নিম্নবর্ণা মায়েদের কথা ওসব হওয়] 
অসম্ভব নয়। 
একজন স্ত্রীলোককে পাঁচজনে বিয়ে কর! এ হ'ল অনার্ধ্যগণের 

ব্যাপার £ মহাভারতসময়ে সমাজে তা প্রবেশ ক'রেছিল। 

দ্রৌপদীর পঞ্চ-স্বামী, যুধিষ্টির বলেন-_পুরাণে গৌতমবংশীয়া জিলা 
সাতজন খধিকে বিয়ে করেন, বাক্ীনায়ী মুনিকন্তা প্রচেতাগণের 
পত্বী ছিলেন, এজন্ত আমাদের পাঁচজনের দ্রৌপদীর সঙ্গে বিয়ে 
হোকৃ। 

রাম রাম সীতারাম হা; যুধিষটির বলেছিলেন, মা আমাদের 
ব'লেছেন--“তৈক্ষ্যদ্রব্যের ্তায় পাচজনে ভোগ কর”। মাতৃআজ্ঞা 

পালন আমাদের পরমধর্ম। বাম রাম সীতারাম-ব্যাসদেব 

দ্রোপদীর পূর্বজন্মের কথা বলেন। সত্যযুগে দ্রৌপদী কেতকী 
নায়ী তপত্বিনী ছিলেন। স্থুরভীর পশ্চাতে পাচটি বৃষকে রমণোগ্যণ্ত 

দেখে তিনি হাসেন, স্থুরভী শাপ দেন--তোমারও পঞ্চশ্বামী হবে। 

পরে ত্রেতাযুগে শিবের উপাসনাকালে পাঁচবার “পতিং দেহি 
বলেন, মহাদেব পাচবারই “স্বস্তি বলেন। 

'মার্কেণ্ডেয়পুরাণেও পঞ্চম্বামীর মীমাংসা আছে রাম রাম সীতারাম 

সীতারাম। দ্রৌপদী যজ্ঞকুণ্ড থেকে উঠেছিলেন, সামান্ত! নারী 
নন্ রাম বাম সীতারাম। মাত্র তার পঞ্চস্বামী হ'য়েছিল--এতে 

কি ক'রে বল] যায় যে, অনাধ্যরীতি সমাজে ঢুকেছিল রাম রাম 

সীতারাম ? 
আর ছুজন 
রাম রাম সীতারাম, গৌতমী জটিল যে কোন্ যুগের কথ! তা 
পাত্ত! পাওয়া যায় না। বাক্ষাবা মারীষা হলেন--শিবের শুর 
দক্ষের মাতা। শ্রীভগবান্ বিষণ্ণ প্রচেতাগণকে বর দিয়ে 
বলেন-_ 
*তোমর] সকলে একধর্শ-একশীলসম্পন্ন, এ কন্তা তোমাদের 
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সকলেরই ভার্য্যা হইতে পারিবে, কেননা! এ বালার ধর্শ ও শীল 

তোমাদেরই অন্থরূপ এবং সে তোমাদের সকলেরই প্রতি চিত্ত 

সমর্পণ করিয়াছে ।” (শ্রীমস্তা ৪1৩০) 

ব্রহ্মার আজ্ঞায় বৃক্ষগণ তাদের মারীধাকে দেন। বর্ষার আদেশে 

তার! বাক্ষীকে পত্বীত্বে গ্রহণ করেন। তারই গর্ভে অজন্মা শিবের 

শ্বশুর দক্ষ প্রজাপতির জন্ম । জটিলার সন্ধ্যান পা ওয়! গেল ন1। আর 

বাঙ্ষা হলেন-__শিবের দ্িদিশ্বাুভী এখন কি কঃরে স্বীকার করি, 

যে, তখন সমাজে অনার্ধ্যরীতি টুকেছিল রাম রাম সীতারাম । 
অন্ুশাসনপর্বেে ব্যাসদেব যে নারীচবিত্র চিত্রিত ক'রেছেন- অতি 

জঘন্ত অস্বাভাবিক, এট! একবারে জলজেয়াস্ত প্রক্ষিপ্ত। 

রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, এ সংবাদ কাকে কে 

বলেছেন রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম? 

নারদমূনি পঞ্চচুড। নায়ী অগ্পরাকে নারীচন্দিত্র জিজ্ঞাসা করেন, 
সে-ই বলে। 

রাম রাম সীতারাম, পঞ্চচুডা স্বর্গবেশ্য!? সে সতীনারীর কথা কি 
ক'রে জান্বে ? সে যেমন, তেমনি স্ত্রীর পরিচয় দিয়েছে “আত্ম- 

বন্ন্তে জগৎ»*-__যে যেমন প্রকৃতির সে সকলকে সেইরূপ মনে 
করে রাম রাম সীতারাম। 

একট] গল্প বলি শোন-জনৈক সাহেব একটি পাকা কাঠাল 

কিনে ভেঙ্গে খেতে ধান, তার হাতে মুখে মাথায় আট] লেগে যায়। 

শেষ পর্য্যন্ত তাকে মাথা নেড] করতে হয়। তিনি যখন মাথা নেড। 

ক'রে আস্ছেন, এমন সময় একজন লোক পিতার মৃত্যু হওয়ায় 

ঘাট কাফিয়ে নেড1 মাথায় আস্ছিলেন, সাহেব বাবা! তখন 

হাসতে হাস্তে তাকে বল্লেন_(তোম্ভি কীঠাল খায়? 
রাম রাম সীতারাম রাম রাম পীতারাম। 

কার কথ! বলবো! £ যেমন রামায়ণ তেমনি মহাভারত, তেমনি 

পুরাণ, তারমধ্যে আবার ভাগবত--আরে ছ্যাঃ ছ্যাঃ অশ্লীলে 
ভর] 

রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, আরে শ্রমভ্ঞাগবত যে 
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শ্রীভগবানের মুত্তি, তাতে কোথায় অশ্লীল দেখলে রাম রাম 

সীতারাম ? 

দশমে রাসলীলা, গোপীগণকে নিয়ে কি কেচ্ছার কথা লেখ! 

আছে! ওখান আবার ধর্গ্রন্থ! 

রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, ভগবান্ ব্যাসদেৰ 

যে গ্রন্থ তার পুত্র পরমহংসশিরোমণি-শুকদেবকে পড়ান, শুকদেব 

প্রায়োপবিষ্ট রাজা পরীক্ষিৎকে শ্রবণ করান, যে গ্রন্থের মাত্র 

শ্রবণের দ্বার! রাজ! পরীক্ষিৎ মুক্ত হ'য়ে ধান, রাম রাম সীতারাম 
তা ধর্মগ্রন্থ নন্? 

ওসব গল্প কথ।, কেউ দেখেছে? 

রাম রাম সীতারাম জয় জয় সীতারাম, হয়তো কেউ প্রপিতামহকে 

দেখেনি, তাহ'লে প্রপিতামহ মিথ্যা-একথ1 বল। যায় কি 

রাম রাম? 

আমি যখন রয়েছি, তখন প্রপিতামহ ছিলেন-_এব প্রমাণ রয়েছে। 

রাম বাম সীতারাম জয় জয় বাম সীতারাম, জ্রীগরুড়পুবাণ, 
শঠকোপ আদি আলোয়ারগণঃ ভগবান্ শঙ্করাচার্ধ্য, ভগবান্ 

মধবাচাধ্য, ভগবান্ শ্রীধরস্বামী, শ্রীমধুন্থদন সরস্বতী প্রভৃতি যে 
গ্রন্থকে মেনেছেন, তাকে মিথ্য। কি ক'রে বলি। 

শঙ্করাচার্ধ্য মেনেছেন--কোথায় আছে? 

রাম রাম তার প্রবোধ-মধাকর গ্রন্থের লীল! শ্রমদ্ভাগবতের মতই 

বর্ণনা ক'রেছেন। 

সব বাজে সব বাছে ! 

রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, প্রেমের অবতার 

শ্রীমন্মহাপ্রভূর যে গ্রন্থথানি একমাত্র আশ্রয় ছিল, তার পরিকর 

শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্ীজীব, শ্রীরঘুনাথ দাস, শ্রকষ্জদাস কবিরাজ 
প্রভৃতি অগণ্য সর্বত্যাগী বুক্ষলতাশ্রয়ী গৌড়ীয়বৈষ্বগণ ধার 

আন্বাদনেন জন্য টীকা করেছেন, যে গ্রন্থরত্বের কত টীকা! 

আছে তার স্থির নাই, আজ পর্যস্ত গৌড়ীয় বৈষ্ণবমণ্ডলী ও 
গোস্বামীপ্রভূগণ প্রীভগবানের অপর মুর্তি বলে ধার পুজা! করেন, 



২২ 
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মকার-বাবা ৃ প্রথষ 

কোটী কোটী ভক্ত যে্রীমভ্ভাগবতের আশ্রয়ে পরমানদসাগরে 
ভাস্তে ভাস্তে পরমপদে গিয়াছেন, এখনও যে শ্রীমভ্ভাগবত 

পাঠে, শ্রবণেঃ মননে কোটি কোটি ভক্ত পরমানন্দসাগরে ভাস্ছেন 

রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, তুমি বদ্দি তাকে 
বাজে অশ্লীল বল সীতারাম, তা হ'লে তোমায় প্রণাম কর] ছাড়! 

আর কোন্ উপায় আছে সীতারাম? 
ভাগবত আলোচনায় পরমানন্দ যদি লাভ হয়, তাহ'লে নিধুবাবুর 

টগ্পায় ত পরমানন্দলাভ হতে পারে? পরমানন্দ অতো! ছোটো 

জিনিষ নয়, তার জন্য সদৃগডরু আশ্রয় ক'র্তে হয়? 

রাম রাম সীতারাম, শ্ীভগবানের লীলাবেদ আ্ীমত্তাগবত আর 

নিধুবাবুর টপ্পা' কি এক সীতারাম সীতারাম জয় জয় রাম? 
তুমিকি কৃষ্ণ বা রামকে ভগবান্ বল্তে চাও? কৃষ্ণ বারাম 

কেহই ভগবান্ নন্--উচ্চকোটার মাহৃষ মাত্র ।*****বাবু কুষ- 
চরিত্রে প্রমাণ ক'রেছেন। 

রাম রাম সীতারাম, মহাভারতে ভীম্মদদেব ও মার্কডেয় প্রভৃতি 

অগণ্য মুনিখষিগণ শ্রীরুঞ্জকে ভগবান্ ব'লেছেন, রামায়ণে ম্বয়ং 

ব্রহ্ম! শ্রীরামচন্ত্রকে ভগবান্ বলে স্তব ক'রেছেন। রামোপনিষৎঃ 

রামপূর্বতাপিনী, ব্রামউত্তরতাপিনী, কৃষ্কোপনিষৎ, গোপালপূর্বব- 
তাপিনী, উত্তরতাপিনী উপনিষৎ প্রভৃতি উপনিবৎসকল ও 

অষ্টাদশ মহাপুরাণ, অষ্টাদশ উপপুরাণ যে রাম ও কৃষ্ণকে ভগবান্ 
বলেছেন, ব্রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, তোমার." 

***্বাবু যর্দি সেই রাম ও ক্ৃষ্ণকে ভগবান্ না! বলেন, বা তুমি 
না! বল, তাহ'লে ভগবানের বা! ভক্তগণের কি ক্ষতি হ'তে পারে 

সীতারাম রাম রাম ? 

রামোপনিবৎ, কঞ্ঠোপনিষৎ প্রভৃতি ওসব বাজে সাম্প্রদায়িক 

ব্যক্তিগণের কীন্তি, ভাগবতও তাই। 
রাম রাম সীতারাম তৃমি বল্্তে চাও--্রীমতাগবত বেদব্যাসের 
লেখা নয়? 

নিশ্চয়! ও একজন লম্পটের লেখ! ! তা নইলে এরূপ মহ! অশ্লীল 



উল্লাস 

ক্ষেপা। 

হবি। 

ক্ষেপা | 

হরি । 

ক্ষেপা । 

হবি। 

ক্ষেপা। 

মকার-বাবা ২৩ 

কতকগুলে৷ মাগী নিয়ে ধেই ধেই করে নাচ--সে আবার গ্রন্থ! যে 
গ্রন্থ মা-বোনের কাছে পড়বার যো নেই, তাকে কি ক'রে ধর্মগ্রন্থ 
ভক্তিগ্রন্থ লোকে বলে তা বুঝি না! ভক্তদের ক্ষুরে দণ্ডবৎ! 
আচ্ছা, তুমিই বল যিনি ভগবান্ তিনি প্ররূপ মাগীদের নিয়ে 
কেলেক্কারী ক'রে লোককে কি শিক্ষ! দিয়েছেন ? 
রাম রাম সীতারাম জয় জয় বাম সীতারাম, তুমি মাত্র তার 
রাসলীলাই দেখলে, তার পৃতনণ, তৃণাবর্ত, বৎসান্থর, বকান্থর, 
অঘান্থুর প্রভৃতি বধ, ব্রঙ্গমোহন, কালিয়দমনঃ দাবানলপান, 

বরুণলোকে গমন, একহাতে সাতদ্দিন গোবর্ধানপর্বত ধারণ বাম 

রাম এসব কিছু দেখলে না? এসব সাধারণ মানুষে পারে 

রাম রাম সীতারাম? 
ও সব মিথ্যা । 

রাম রাম সীতারাম সত্য শুধু রাসলীলা--তাতেও তো! ভগবস্তা 
কম ছিল না1। সহম্্ সহত্র মূর্তি ধারণ ক'রে তিনি গোগীদের সঙ্গে 
নৃত্য ক'রেছিলেন রাম রাম সীতারাম। হরিবংশে বিষুণপুরাণেও 

রাসলীল! আছে। 
আচ্ছা, তুমিই বল-_ভাগবতে এমন কি আছে যার দ্বার! মানব 

লক্ষ্যে পৌছুতে পারে 1 
রাম রাম সীতারাম তুমি লক্ষ্য কাকে বল? 

সমস্ত সম্ভগণ য| আশ্রয় ক'রে গেছেন সেই শব্মার্গ। বল 
ভাগবতে তোমাদের ভগবানৃকে কি ক'রে পাওয়া যায়? 

তোমাদের লক্ষ্য কি? 

বাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, ভক্তিপথে ভগবান্ 

ভাবময়, তাকে ভাবের দ্বারা ধরতে হয়। খধিগণ সেই ভাব 
শীস্ত দাস্, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর এই পাচপ্রকার ব'লেছেন। 

ভাগবতে শাস্ততাবের ভক্ত সনক, সনন্দন নারদাদি; দ্াস্তভক্ত 

মহাবীর, অন্বরীষ প্রভৃতি রাজগণ ও অন্তান্ত অগণ্য ভক্ত ; সধ্যভক্ত 

প্রীদাম, দাম, দাম, বন্ুদাম, উদ্ধব, অর্জন প্রভৃতি এবং বাৎসল্য- 
ভক্ত নম্ব, যশোদ।, দেবকী, বন্ুদেব, রোহিণী প্রভৃতি । মধূরভাবের 
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মকারশ্বাবা প্রথম 

ভক্ত ব্রজগোপীগণ রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম। 
এরা শ্ব স্ব ভাবের দ্বার! মহাভাব লাভ ক'রেছেন। গোপীর! 
অহুক্ষণ শ্যামের বাঁশী শুন্তেন। তুমি শ্যামের বাশীর ধ্বনিকেই 

শব্দমার্গ বল্ছে। | 

ভাব কি? 

ব্রাম রাম সীতারাম, ভাব হ'ল সতের বিকাশ রাম রাম। রজজ্তমো- 

গ্রস্ত দেহাত্ববার্দী দেহ-সর্ধন্ব মানবগণ যখন কাম--ক্রোধাদির 

জালায় ব্যাকুল হ'য়ে জগতের কোন বস্তবর দ্বার সে জাল! নিবৃত্ত 

না কর্তে পেরে শ্রীভগবানের দিকে ছুটে গিয়ে মনের চঞ্চলতায় 

মনের অবসাদে তাকে চিন্তা করৃতে পারে না, তখন সদৃগুরুগণ 

নাম-নামী অভিন্ন শ্রীনাম দান করেন। সেই নাম প্রথমে উচ্চ- 
কীর্তন ক'র্তে ক'র্তে বজস্তম ক্ষয় হ'তে থাকে, তখন জপ ক'র্তে 

থাকেন, নাম কীর্তনে ও জপে সত্ভাবের উদয় হয় রাম রাম 

সীতারাম, জয় জয় রাম সীতারাম | 
সত্ববভাবের উদয়ের লক্ষণ কি? 

রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম শীতারাম, নামকীর্তনে স্তভ; 

স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভেদ, কম্প, অশ্রু, পুলক, বৈবর্ণ্যঃ প্রলয় প্রভৃতি 

সত্ভভাব উপস্থিত হ'য়ে যখন রূজঃ-তমকে দূরীভূত ক"রৃতে থাকেন, 

তখন ভক্ত শাস্ত, দন্ত, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর আদি যে ভাব তার 

প্রিয় সেই ভাব অবলম্বনে লীলাচিস্তা আরম্ভ করেন রাম বাম 

সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম। লীলাচিস্তার দ্বারা দেহাত্মবোধ 

একেবারে গলে যায়, ভগবানের দর্শনলাভ করেন, মন্ত্র ইষ্ট অঙ্গে 

লয় হ'য়ে যায়, মহাভাবের আবির্ভাব হয় রাম রাম সীতারাম, জয় 

জয় রাম সীতারাম। 
ভাল, গোপীগণের রাসলীলার চিস্তায় কি হয়? 

রাম রাম সীতারাম, রাসলীলার ফলশ্রতি কামব্যাধি দুর হয় 

রাম রাম। 

বিক্রীভিতং ব্রজবধৃভিরিদঞ্চ বিষ্টোঃ 
শ্রদ্ধান্বিতোহহুশৃণুয়াদথ বরয়েদ যঃ। 
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মকার-্বাবা ২৫ 

ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং 
হদুরোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ | ্রীমদ্ভাঃ ১০।৩৩ 

শ্রীভগবান্ বিষ্ণুর ব্রজবধূগণের সহিত এই রাসক্রীড়া শ্রদ্ধাসম্পন্ন 
হ'য়ে যিনি নিত্য শ্রবণ বা বর্ণন করেন, তিনি আ্রভগবানে পরাভক্তি 

লাভ করত ধীর হ'য়ে সত্বর কাম পরিত্যাগ করেন, কামজযী হন্। 
কামব্যাধি দূর হয়, না বাড়ে? 

রাম রাম সীতরাম সাধারণের বাড়তে পারে, কিন্ত যাদের ভাবলাভ 

হয়েছে, তাদের তার দ্বারাই কৃতার্থতা আসে রাম রাম পীতাবাম। 
রাসলীলাকে আধুনিক সুশিক্ষিত কেউ উত্তম বলেছেন--বল্তে 

পারো? 

রাম বাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতাবাম, তুমি শ্রীবিবেকানন্ব- 
বাবাকে মানে! রাম রাম সীতারাম ? 

সেই পুরুষসিংহ নবযুগপ্রবর্তককে কে না মানে? 

রাম বাম সীতারাম, গোপীপ্রেম অশ্লীল ও প্রক্ষিণ্ত এ সমন্ধে 
ভ্রীবিবেকানন্দবাব। যা বলেছেন শোন-_ 

“প্রথমে, এই কাঞ্চন, নাম, যশ, এই ক্ষুদ্র মিথ্যা সংসারের আসক্তি 
ছাড় দেখি; তখনই তোমর! গোপীপ্রেম কি তাহ] বুঝিবে। 

ইন! এত বিশুদ্ধ যে, সর্বত্যাগ ন! হইলে ইহা বুঝিবার চেষ্টা 
করাই উচিত নয়। যতদিন পর্য্যস্ত না আত্ম সম্পূর্ণ পবিত্র 
হয়, ততদিন ইহা বুঝিবার চেষ্টা বৃথা । প্রতিমুহূর্তে যাহাদের 
হৃদয়ে কামিনী-কাঞ্চন যশো-লিগ্সার বুগ্বদ উঠিতেছে, তাহারাই 
আবার গোপীপ্রেম বুঝিতে ও উহার সমালোচন! করিতে যায়। 

কৃষ্ণ অবতাদের মুখ্য উদ্দেশ্টই যে এই গোপীপ্রেম! এমন কি, 
দর্শনশাস্ত্র-শিরোমণি গীতা পর্য্যস্ত এই অপূর্ব প্রেমোন্মত্ততার নিকট 

দাড়াইতে পারে না। গোপীপ্রেমে ঈশ্বর রসাম্বাদনের উন্মত্ত] 
ঘোর প্রেযোন্মত্ততা মাত্র বিদ্ধমান।__ইহ! জগতে এক অতি ছুর্লভ 
বস্ত ॥” 

“আমাদের মধ্যে অনেকের ধারণ] কৃষ্ণ গোপীদিগের সহিত 

প্রেমলীল। করিয়াছেন--এট1 যেন কি একরকম। সাহেবরা ইহ] 



৬ 

হরি। 

ক্ষেপা। 

হরি। 

ক্ষেপা। 

হবি। 

ক্ষেপা। 

হরি। 

ক্ষেপা। 

মকারশ্বাব! প্রথম 

বড় পছন্দ করেন না! অমুক পণ্ডিত গোগীপ্রেমটাকে বড় সুবিধা? 
মনে করেন না,_তবে আর কি? গোপীদের যমুনার জলে' 
ভাসিয়ে দাও। সাহেবদের অন্থমোদিত ন। হইলে কৃষ্ণ টেকেন 
কি করিয়া? কখনই টিকিতে পারে ন11.*.এগুলি সব প্রক্ষিপ্ত ! 
সাহেবরা যাহ1 না চায় সব উড়াইয়। দিতে হইবে! গোপীদের 
কথ! এমন কি কৃষ্ণের কথা পর্যস্ত প্রক্ষিপ্ত! যে সকল ব্যক্তি 

উহা! বলেন--তাহার1 অতি ঘোর বণিকবৃত্ত্য। যাছাদের ধর্ের 
আদর্শ পর্য্যন্ত ব্যবসাদ্ারিতে ধীড়াইয়াছে! ইহাদের ধর্ম 

প্রণালীতে অবশ্য গোগীপ্রেমের স্থান নাই।” 
ভারতে বিবেকানন্দ (২৬৫.-.২৬৮)' 

ও সব আমি ঠিক্ বুঝি না। ্ 
রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, তা বল্তে পার! 

রাম রাম সীতারাম, তুমি কি বোঝো! সীতারাম রাম বাম? 
বুঝি দয়ানন্দ-মত, ব্রাহ্ম-মত, সম্ত-মত। 
রাম রাম সীতারাম জয় জয় ব্রাম সীতারাম, শ্রীদয়ানন্দ বাবা কি 

কি বলেছেন সীতারাম? 

এক বেদই সত্য-_অন্ত মহাভারত, রামায়ণ, পুরাণাদি সব মিথ্য! 

সাকার উপাসনা, হরি, কালী, ছুর্গা, শিব ওসব কিছুই নয়। তার 
সময়ে ভাকে কেউ বিচারে পরাস্ত ক'র্তে পারেনি । তিনি প্রমাণ 

ক'রে গেছেন-ব্রক্ম নিরাকার ) সাকার কিছুই নয়, অবতার- 
ফবতার কিছু নয়। কাশীতে কোন পণ্ডিত তাকে বিচারে পরাস্ত 

করতে পারেনি । 

রাম রাম সীতারাম আমর! কিন্ত নিপরীত শুনেছি রাম বাম ! 

কি শুনেছ? 

রাম রাম লীতারাম, শ্রীযুক্ত শ্রীজীব স্তায়তীর্থ মশাই লিখেছেন-_- 
“কাশীধামে কাশীরাজের আহুত সভায় কাশীরাজ-সভাপগ্ডিত 

৮তারাচরণ তর্করত্ব (৬প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয়ের পিতা) 

মহাশয়ের সহিত বিচারে তিনি পরাস্ত হইয়াছিলেন। অন্তান্ত বহু 
পণ্ডিত বথ|--বালশাস্ত্রী প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু অন্ত 



উল্লাস 

হরি। 

ক্ষেপ।। 

হবি। 

মকার-বাবা ্ণ. 

কাহাকেও কথ! কছিতে হয়।নাই। এক তারাচরণের প্রতিভায় 
তিনি নিপ্রভ হইয়াছিলেন।” 

রাম বাম সীতারাম, মণ মণ রাখালদাস ভ্ভায়রত্ব মহাশয় 

৮তারাচরণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা । ১৩১৯1২০ সালে শ্রণ্রীজীব শ্তায়তীর্থ 

তার ছাত্র ছিলেন। বালশাস্ত্রী মহাশয়ের ছাত্র ছিলেন--মণ্ মণ 

শিবকুমার শাস্ত্রী, ভার সম্মুখে ভার কৃতীছাত্র মণ মণ ৮হারাণচন্্র 

শাস্ত্রী এ বিচার বিবরণ স্তায়তীর্থকে শ্রবণ করিয়েছিলেন । স্বামী 

দয়ানন্দ' যে পরাজিত হয়েছিলেন, ইহা মণ মণ শিবকুমার শাস্ত্রী 

্বয়ং প্রকাশ করেন । 
স্বামী দয়ানন্দের 'বৈদিকধর্মের ব্যাখ্যান” নামক একটা ইংরাজ 

পুস্তকে ১৮৬৯ খৃষ্টানদের কাণ্তিক মাসের দ্বাদশী তিথিতে স্বামী দয়ানন্দ 
সহ কাণীর পণ্ডিতগণের সহিত বিচার হয়েছিল লিখিত আছে এবং 

প্রকারান্তরে শ্বামী দয়ানন্দ পরাজিত হয়েছিলেন দেখা যায়” (১০ পুঃ) 

আমি যদি বলি ওকথা ঠিক নয়। 
রাম বাম সীতাবরাম, আমরাও দেখাবে শতজীবনী ; রাম রাম 

ইনি মুন্তিপূজার পক্ষপাতী ছিলেন না, মৃত্তিপূজার খণ্ডন করাই ইনি 
প্রধান কার্ধ্য বলিয়া মনে করিতেন। এই নিমিত্ত দয়ানন্দ ১৮৬০ 

খুষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে বারাণসীধাযে তত্রস্থ পণ্ডিতমণ্ডলীর সহিত 

বিচার করিতে প্রবৃত্ত হুইয়াছিলেন। ১৭ই নভেম্বর মঙ্গলবার 

বিচারের দিন ধার্য হয়। ছূর্গাবাড়ীর ছুর্গামন্দিরের সমীপবর্তী 

উদ্যান মধ্যে বিচারসভার অধিবেশনে বিচার আরম হইল, 

ফলে দয়ানন্দ পরাজিত হইলেন” (শতজীবনী ১৮৭ পৃষ্ঠ। ) 
রাম রাম শীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম ই, ত্রেলঙ 

স্বামীর জীবনীতে পড়েছিলাম যে, তিনি একবার কাশী গিয়ে 

নিরাকারবাদ প্রচার স্বুরু ক'র্লে ভ্রেলঙ্গ স্বামী তাকে সংবাদ 

দেন-_তুমি অবিলম্বে কাশী ত্যাগ ক'রে চলে যাও। রাম রাম 

সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, তিনি চলে যান। 

তোমার শোন। কথা। 
ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম,' তোমারও তাই। তুমিও ত সীতারাম 



৮ 

হরি। 

ক্ষেপা। 

হরি । 

ক্ষেপা । 

হবি। 

ক্ষেপা। 

হুরি। 

ক্ষেপা। 

হরি। 

ক্ষেপা। 

হরি | 

ক্ষেপা। 

মকার*্বাবা প্রথম 

তখন উপস্থিত ছিলে না। সীতারাম, তাছাড়া শতজীবনীতে 

ছাপ আছে রাম রাম রাম। 
আমি উপস্থিত না থাকলেও তার জাবনীতে পড়েছি। শুধু 

বাইরের শিব, দুর্গা, কালী, কৃষ্জ কেন, ভেতরে ষট্চক্র আছে 
সে সব মিথ্য!। কুগুলিনী প্রভৃতি কিছুই নয়--তিনি তা বলেছেন। 

রাম রাম সীতারাম, তিনি কি ক'রে জান্লেন সীতারাম ? 

তিনি একটা যর! মাহষের দেহ কেটে দেখেছিলেন--ষট্চক্র 

অষ্টদলপদ্স প্রভৃতি কিছুই নেই। 

রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, হাসালে সীতারাম, 

তুমি উপনিষদ্ নিশ্চয় মান রাম রাম সীতারাম ? 
ই1, যে সব উপনিষদের শঙ্করাচার্যয ভাষ্য)ক'রেছেন--সে সব মানি । 

রাম বাম সীতারাম, প্রশ্নোপনিবদে আছে-প্রাণ আপনাকে 

বিভক্ত ক'রে “পায়ূপস্থেৎপানম্” “চক্ষুঃশ্রোত্রে মুখনাসিকাভ্যাং 

প্রাণঃ শ্বয়ং প্রতিষ্ঠতে” *মধ্যে সমানঃ৮ (৩1৫ ) পাযু উপস্থে অপান, 

চক্ষু শ্রোত্র মুখ নাসিকায় প্রাণ, মধ্যে সান-এই সকল স্থানে 

অবস্থান করেন। একটা মানুমকে কেটে এ প্রাণ দেখা যায় কি 

রাম রাম! 

আরে প্রাণ বাতাস--তাকে কি ক'রে চোখে দেখা যাবে? 

রাম রাম সীতারাম, যদি প্রাণ না দেখা যায়, তাহ'লে প্রাণ 

শক্তিকে কি ক'রে দেখা যাবে? যা জীবিত শরীরে থাকে; তা 

মুতশরীরে কেমন ক'রে থাকৃতে পারে 1 বট্চক্র প্রভৃতি যে 

সাধারণের বৃদ্ধিগ্রাহ নয়। 
শরীরের ভেতর চক্র পদ্ম--ওসব মিথ্যা । 

রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, যোগিরাজাধিরাজ 

শ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংসবাবা নাভিপন্প বের ক'রে দেখিয়েছিলেন । 

আমাদের কথা বিশ্বাস ন৷ হয় শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ-প্রসঙ্গ তৃতীয় 

ভাগ (১১২) পড়ে দেখো । 

জীবনীতে সব বাড়ান থাকে। 

রাম রাম সীতারাম বেশ কথা, শ্রীযুক্ত গোগীনাথ কবিরাজ 



উল্লাস 

হরি। 

ক্ষেপা । 

হরি। 

ক্ষেপা। 

হবি। 

ক্ষেপা । 

মকার-বাব। ২টি 

মশাইকে গিয়ে জিজ্ঞেস ক'রে এস, নাভিপন্ম দেখানার কথ 
জানেন কি না_তা হ'লেই তোমার চক্ষু-কর্ণের বিবাদভগ্তন হবে 

রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম। 

বেদের প্রক্কত অর্থ শ্রীদগ্নানন্দই বুঝেছিলেন। 
রাম রাম সীতারাম, আ্রীভগবান্ শঙ্করাচার্ধ্য থেকে আরস্ত ক'কে 

কেহই বেদের অর্থ বোঝেন নাই, সায়ণভাষ্যও ঠিক নয়? 
সায়ণভাষ্য কিছু নয়। 

রাম রাম শীতারাম, শ্রীদয়ানন্দ বাব! বেদের অর্থ ঠিক বুঝে কি 
করেছেন? 

এই সাকার শিব, রাম, কৃষট, ছুর্গী, কালী এসব পৃজা মিথ্যা এবং 

নিরাকার ব্রহ্গবাদ ব্রন্মোপাসনা--প্রচার ক'রে গেছেন। 

রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, দক্ষিণে সেতু- 

বন্ধ রামেশ্বরঃ কন্তা-কুমারিকা, এদিকে দ্বারকা, তিরুপতি, মাছুর], 

শ্রীরঙ্গম্. কুভতকোণ, কাঞ্চী, চিঙ্গলপুট, তাঞ্জোর, চিদা্বরমূ, 
মাদ্রাজ, গোদাবরী, রাজমাহেন্্রী, সিংহাচলম্, পুরী ধাম, ভুবনেশ্বর, 
সাক্ষীগোপাল ইত্যাদি ; বৃন্দাবন, কাশী, অযোধ্যা, গয়।, চিত্রকুট, 

ওক্কারেশ্বর, হরিদ্বার, দেরাছুন, নৈমিষারণ্য, বদরিকা শ্রম, 

উত্তরকাশী এবং ৫১গীঠ, দ্বাদশজ্যোতিলিঙ্গ ও ভারতের প্রায় 
গ্রামে গ্রামে শিবমন্দির, বিষুমন্দির প্রভৃতি কত রয়েছে-__তাব 

কোন একটি ভেঙ্গে তিনি নিরাকার- ব্রক্ষের মন্দির €রী 

ক'রেছেন--একথা ত আমর! শুনি নাই। ক'জন তার মত গ্রহণ 
করেছেন, ত1 আমাদের জান! নাই । জীবনে এ পর্যযস্ত একজনও 

দয়ানন্দী সাধুর দর্শনলাভ ভাগ্যে ঘটে নাই রাম রাম সীতারাম 
জয় জয় রাম সীতারাম। জনৈক প্রিয়জনের মুখে শুনলাম, 

বৈছ্যনাথ থেকে প্রায় বার মাইল দুরে ত্রিকুট পাহাড়ে সে একজন 

মৌনী দয়ানন্ধী সাধুর দর্শন পায়, তিনি গুহায় তপস্ত' ক'র্ছিলেন। 
সেখানে শ্রীরামকৃষ্তপরমহংস বাবার, অন্তান্ত অবতারগণের ও যীশু- 

খরীষ্টের ছবি ছিল। তিনি তাকে ৩1৪ দিন আদর ক'রে কাছে রেখে 

ছিলেন, তাহ'লে তারাও যে সাকার মানেন না| কি ক'রে বলি !! 



হবি । 

ক্ষেপা। 

হবি । 

ক্ষেপা। 

হরি। 

ক্ষেপা। 

মকার-্বাবা প্রথম 

তুমি কি বলৃতে চাও যে তার মতের কোন মূল্য নাই? 
রাম রাম সীতারাম জয় জয় র্রাম সীতারাম, ও কথা বল্বার 

পর্দা রাখি না সীতারাম। পূর্বতন ভগবান্ শ্রীশঙ্করাচার্য্য, 
ভগবান্ শ্রীরামাহুজাচার্য্যঃ ভগবান আীমধাচার্ধ, ভগবান্ 

শ্রীরামানন্দচার্য্য, ভগবান্ আীম'ধবেন্দ্রপুরী, আ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তার 

পরিকরমগ্ডলী, মহারাষ্ট্রদেশে নামদেব, জ্ঞানেশ্বর, নিবৃত্তিনাথ, 

সোপানদেব, একনাথ, তুকারাম প্রভৃতি ভক্তগণ সকলেই মন্দিরে 

মন্দিরে শ্ীভগবানের পুজা ক'রেছেন। ছত্রপতি শিবাজির গুরুদেব 
রামদাসন্বামী বহু মন্দিরে এ গ্তাজওয়াল। মহাবীর প্রতিষ্ঠা ক'রে 

গেছেন। এখনও কোটি কোটি ভক্ত প্রতিমাপুজা ক'রে থাকেন। 
ব্রৈলজস্বামীও যুন্তিপুজ! মান্তেন-_বল সীতারাম, আমর! তাহলে 
কি ক'রেবলি যে তার প্রভাব ভারতবর্ষে কাজ করেছে! 

হয় ত কিছু লোক তার পথের অন্নবর্তন ক'রেছেন। তাকে প্রণাম 

কচ্ছি, আমাদের তার কথা জান! নেই। তার কোন ভক্তের সঙ্গও 

পাইনি, রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম। তবে এটা 
অতি সত্য--উকার বাদ দিয়ে মকার থাকৃতে পারে না, অকার 

উকার মকার তিনটিতে একটি। অধিকারী বিশেষের জন্য এ মতের 

প্রয়োজনীয়ত|। থাকৃতে পারে, কিন্ত এ মত ভারতের সার্বজনীন 

শান্ত্র-পথ নয়। 

তোমার মত মূর্থের সঙ্গে কথ! চলে ন1। 
রাম রাম সীতারাম, মূর্থ জেনেই ত কপ! ক'রে দর্শন দিয়েছ রাম 
রাম সীতারাম, জয় জয় রাম সীতারাম। 

ব্রাহ্মমত কিছু জান? ত্রাঙ্গমতে সাকার ব্রক্ষের উপাসন!। হয় 

না, বিশ্বব্যাপী নিরাকার ব্রহ্মই সকলের উপাস্ত। 

রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, আমর! শুনেছিলাম-_ 
একবার আমৎকেশবসেনবাব। হালিসহরে ব্রাহ্গধর্ম প্রচার ক'র্তে 

যান। যখন শ্রীমৎকেশবসেনবাব] বক্তৃতা কর্তে ক'রৃতে বলেন-- 

ব্র্গ-জলে, স্থলে, অনিলে, অনলে, আকাশে বিরাজিত, তিনি সর্বত্র 

ব্যেপে আছেন? ভার মুর্তি গড়ে পুজা! চলে না, তিনি নিরাকার-_ 



হরি। 

ক্ষেপ]। 

মকার-বাবা ৩১ 

বিশ্ব সমাচ্ছন্ন ক'রে সতত বিরাজমান ; পুতুল-পুজ! ক'রূতে নেই। 
এমন সময় এক পাশী (রঙ্গকাটী) করজোড়ে বল্লে-_বাবু মশাই 
বাবু মশাই আপনার বেগ্ধ কোথায় আছেন বল্লেন? 
শ্রীকেশবসেন বাবা হেসে বল্লেন_সমণ্ত ব্যেপে আছেন বাব! ! 
তিনি ছাড়! কোন স্থান নাই। 
তখন সেই পাশী রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম হাত 
জোড় ক'রে বল্লে- আপনার ব্রেক্ধ সব জায়গায় আছেনঃ কেবল 

এ বাবুদের ছূর্গাপ্রতিমায় নেই, নয় বাবু মশাই? 
বাবু মশাই তখন নীরব । অতঃপর তিনি জীবনে আর হালিসহরে 
প্রতিমা-পৃজার বিরুদ্ধে বক্তৃতা করেন নাই রাম বাম সীতারাম 

জয় জয় রাম সীতারাম। শুনলাম তিনি শ্রীরামকষ্বাবার সঙ্গে 

একটান। অনেক দিন সঙ্গ করেন। পরমহংস বাবা “ওরে কেশব 

মা মেনেছে' ব'লে কত আনন্দ প্রকাশ ক'রে গেছেন। “কেশব 

কালী দুর্গ মানে আবার নিরাকারও মানে । কিআনন্দ তার। 

শৈষ পর্য্যন্ত কেশববাব! মায়ের প্রসাদ নিতেন । 
তাহলে তুমি বল্তে চাও- ব্রাঙ্গমত কিছুই নয়? 

রাম রাম সীতারাম ওরে বাপরে, সে কথ! বলবার সামর্থ্য রাখি 

ন! সীতারাম । আ্রীবিজয়কুষ্জ গোস্বামী বাব! এবং আ্রীতারাকিশোর 

চৌধুরী বাবা-_ শুনেছিলাম এ'র! ব্রাঙ্ম হন। শ্রীবিজয়বাব। ত বড় 
ব্রাহ্গ প্রচারক ছিলেন » শ্রীতারাকিশোর বাব] উকিল ছিলেন। 

ছুজনে পৈতা! ফেলে দিয়ে ব্রাহ্ম হন্। উভয়ের প্রতিভা যথেঞ্ ছিল, 
ব্রাহ্ষঘমাজে প্রতিপত্তিও খুব ছিল; শেষ পর্য্যন্ত দুইজনেই 
পৈত। নেন। আপ্রীগোস্বামী বাবা কৃষ্চপ্রেমে যজে যান আর 

প্রীতারাকিশোর বাব! ব্রজবিদেহী মোহাস্ত সত্তা বাবাজী 
মহারাজ হন্। কাজে কাজেই সনাতন ধর্মের মুটুটমণি ভারতে 
ব্রাহ্মধর্ম বিশেষ কাজ করেছে বলে আমাদের জানা নাই। 
উ-কার বাদ দিয়ে মকার থাকৃতে পারে ন1। রাঙ্গধর্খ তো! 

দুরের কথা মাইকেল মধুহুদন বাবা! গ্রীষটধর্্ম গ্রহণ ক'রেও শেষ 
পর্যযস্ত-- 



৩২ 

হরি। 

ক্ষেপা। 

হরি। 

ক্ষেপা। 

হবি। 

ক্ষেপ!। 

মকার-বাব। প্রথম 

সম্মুখ সমরে পড়ি বীরচুড়ামণি 
বীরবাহ চলি গেলা যবে যমপুরে 

অকালে । কহ দেবি অযৃতভাবিণি 

কোন বীর বরে বরি। 

-ইত্যাদি মেঘনাদবধ আর অশ্রীল ব্রজাঙ্গন। কাব্য প্রভৃতি লিখে 
বাকী জীবনটা কাটান, এন্সপ শুনেছি। শোনাকথ1 মাত্র-- 

বিশেষ জান]! নাই রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম। 

তুমি মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথ জান? 
রাম রাম সীতারাম পাড়ার্গায়ে পডে থাকি, অত সংবাদ রাখি ন', 

তবে তার বংশধর শরবীন্দ্রনাথের গানগুলি পডে বেশ ভাল 

লাগে। তাকে পরম ভক্ত বলেই মনে হয় সীতারাম। 

কিগান জান? 

রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতাব্রাম- 

গহন কুস্ম কুঞ্জমাঝে, মুল মধুর বংশী বাজে, 

বিসরি ত্রাস লোক-লাজ সজনি আও আও লে|। * 

পিনহ চাক নীলবাস, হৃদয়ে প্রণয় কুস্থমরাশ, 

হরিণনেত্রে বিমলহাস, কুঞ্জবন মে আও লো ॥ 

ঢালে কুঙ্গম সুরভিভার,ত ঢালে বিহগস্থরব সার, 

ঢালে ইন্দু অযৃত ধার, বিমল রজত ভাতি রে॥ 

মন্দ মন্দ তৃঙগ গুজে, অযুত কুস্থম কুজে কুঞ্জেঃ 

ফুটল সজনি পুষ্জে পু্জে, বঝুল যুখী জাতি রে। 

দেখলে! সখি শ্যামরায়, নয়নে প্রেম উল বায়, 

মণুর বদন অমৃত সদন; চন্দ্রমায় নিশ্দিছে ॥ 

আও আও সজনিবৃন্দ; হেবব সখি শ্গোবিন্দ, 

শ্যামকে। পদারবিন্দ “ভা সিংহ” বন্দিছে ॥ 

সীতারাম সীতারাম সেই অশ্লীল রাধ1-গোবিন্দ । 
তিনি কবি ছিলেন, পাহাড পর্বত কত কি বিষয় নিয়ে কবিতা 

লিখেছেন, এর দ্বারা তার ভাব বোঝা যায় না। 

বাম খাম সীতাপাম জয় জয় রাম সীতারাম-- 



উল্লাস' মকার-বাৰা ৩৩ 

আমার মাথ! নত করে দাও হে তোমার চরণ-ধূলার তলে । 

(গীতাঞ্জলি ) 

সীতারাম, নিরাকারের চরণ নেই ! 

প্রকাশে জননী নয়ন সম্মুখে, 

প্রসন্ন মুখছবি, 

বিমলমানস-সরসবাসিনী 

শুরুবসন। শুভ্রহাসিনী 

কমল-কুগ্জাসন! 

কমলগন্ধ কোমল হছুপায় 

বার বার নমে! নমঃ 

(পুরস্কার কবিতা ) 
রাম রাম সীতারাম প্রসন্নমুখঃ কমলগন্ধচরণ নিরাকারের নাই। 

অস্তর মম বিকশিত কর, অস্তরতর হে। 

নিশ্মল কর, উজ্জ্বল কর, দ্বন্দর কর হে॥ 

জাগ্রত কর, উদ্যত কর, নির্ভয় কর ছে। 

মঙ্গল কর, নিরলস নিঃসংশয় কর ছে॥ 

যুক্ত কর হে সবার সঙ্গে, মুক্ত কর হে বন্ধ। 

সঞ্চার কর সকল কর্শে, শাস্ত তোমার ছন্দ ॥ 

চবুণপন্মে মম চিত নিঃস্পন্দিত কর হে। 

নন্দিত কর, নন্দিত কর, নন্দিত কর হে, 

অন্তর মম বিকশিত কর, অস্তরতর হে॥ 

সীতারাম সীতারাম, নিরাকারের চরণপদ্ম কোথা থেকে আস্বে 

জয় সীতারাম ? 

পদপ্রান্তে রাখ সেবকে। 

শাস্তিসদন সাধনধন দেবদেব হে। 

সর্বলোকপবুমশরণ সকলমোহকলুষ-হবরুণ 

£খ-তাপ-বিত্বতরণ শোকশাস্ত-ল্সিগ্চচরণ 

সত্যন্দপ প্রেমরূপ হে॥ 

রাম রাম সীতারাম, একে কি ক'রে বলি নিরাকার উপাসক ? 



৩৪ মকার-্বাব! প্রথম 

তারপর এর নাতনী অদ্দিতিদেবী পরম কুষ্ণখভক্তা ; শান্তি- 

নিকেতনের বিখ্যাত চিত্রকর মুকুল দে দুর্গানামে পাগল, আরও 
ওখানকার দুচার জনকে বা জানি সকলে সাকার ভক্ত রাম 

রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম। 

রাজা শ্রীরামমযোহন বায় প্রথম ব্রাঙ্মমতের প্রবর্তন করেন; 

সেও প্মকার বাবার ইচ্ছায়। সাদা-বাবাদের পাল্লায় প্ডে 
যখন ভারতের শিক্ষিত সাদা-বাবাদের ভক্তগণ গ্রীষ্টানধর্ম অবলম্বন 

করতে আব্ুভ্ভ করেন, তখন ভারতীয়গণকে রক্ষা! কর্বার জন্যই 

ব্রাঙ্মমত আধিভূত হন। এর অধিকারী থাকতে পারেন, কিন্ত 
এ মত ভারতের শাস্ত্রসম্মত সার্বজনীন মোক্ষমার্গ নয়। যা ভোক 

পমকার বাবা” শেষ পর্যযস্ত রামযোহনবাবাকে ভারতে অর্বার 

একটু স্থান দেয়নি, তিনি ইংলপ্ডে ব্রিষ্টলনগরে মরেন। 
এ প্রসঙ্গে ছান্দোগ্য উপনিষদের পঞ্চমঅধ্যায় একাদশ- 

খণ্ডে রাজ! অশ্বপতি এবং ছয়জন ব্রাহ্মণের কথা মনে প'ডলে৷। 

এই ছয়জন ব্রাঙ্গণ রাজ! অশ্বপতির কাছে বৈশ্বানর আত্মার কথা 

জানবার জন্ত যান। বাজ। ওপমগ্তকে জিজ্ঞাসা করেন--তুমি 

কিরূপ আত্মার উপাসন! কর? তিনি বলেন--আমি ছ্যলোকের 

উপাসনা! করি। সত্যযজ্ঞ পৌলুষি বলেন- আমি আদিত্যকে" 
উপাসন! করি ; ইন্ত্রঘ্যুয় ভাললবে় বলেন- আমি বাষুকে উপাসন! 

করি; শার্করাক্ষ্জন বলেন--আমি আকাশকে উপাসনা কবি? 

আশ্বতর্রি বলেন--জলকে উপাসনা করি ; উদ্দবালক আরুণি 

বলেন- আমি পৃথিবীকে উপাসনা করি। রাজা ওপমন্তকে 

বলেছিলেন-তুমি ধাকে উপাসনা কর তা “স্থুতেজা” নামক 

বৈশ্বানর আত্মা) এর উপামনায় তুমি অন্ভোজী হয়েছ, প্রিয় 

দর্শন কর) এ আত্মার উপাসনায় এব্ধপ ফল হয়, কুলে ব্রহ্গতেজ 

সমুভূত হয়ে থাকে, পরস্ত ইনি বৈশ্বানর-আত্মার একাঙ্ (মস্তক) 

মাত্র। তুমি আমার কাছে না এলে তোমার মাথ৷ পড়ে যেতো । 
এক্ূপ সকলকে উপাসনার ফল এবং তার দ্বার1 কি ক্ষতি হ'ত তা 

ব'লে বলেন যে ছ্যুলোক বেশ্বানর-আত্মার মস্তক, আদিত্য চক্ষু, 



উল্লাস 

হরি । 

ক্ষপা। 

ঠরি। 

ক্ষপা। 

হবি। 

ক্ষেপা। 

মকার-্বাবা ৩৫. 

বায়ু প্রাণ, আকাশ দেহস্কদ্দ), জল মুত্রাশর ও পৃথিবী পদদ্বয়। 

একাঙ্গ উপাসনার ফল থাকৃলেও তাতে ক্ষতির সভাবন। থাকে, 
তজ্জন্ত সম্পূর্ণ উপাসন! করা কর্তব্য। আমাদের আবর্ধ্যশাস্ত্র- 

প্রবন্তিত যে উপাসনা! আবহমান কাল চলে আসৃছে তা সম্পূর্ণ 
ব্রন্দের উপাসনা, একাঙ্গ উপাসন| নয় রাম বাম সীতারাম জঙ়্ 
জয় রাম সীতারাম। 

তুমি বড় বড় ব্রাহ্মদের কোন খবরই রাখ ন1--মোট কথা সাকার- 

মূতি পৃজ1.ক'বে কেউ কখনও মুক্তিলাভ কর্তে পারে ন]। 

রাম রাম সীতারাম, মোক্ষলাভ ক'রেছেন-__-কি ক'রে বুঝবে ? 

ব্রহ্মরন্ত্রারে ধার প্রাণ যাবে, তিনি ব্রন্মলোকে যাবেন । 

রাম রাম সীতারাম, কালীসাধক রামপ্রসাদ সেন মুত্তিপুজ! 
ক'রেই ত্রহ্ষরন্তর্ধারে মহাপ্রস্থান ক'রেছেন-_-একথ জগৎ্প্রসিদ্ধ। 

হুগলী জেলার দ্দিগন্থই গ্রামের গোপালের অনন্তাসেবক নারায়ণ 

ভট্টাচার্য্যমশাই ১২৯১ সালে দোলপুণিমার দিন ত্রিবেণীতে গিয়ে 
স্বেচ্ছায় ব্রহ্গরন্দ্ধারে দেহত্যাগ ক'রেছেনল-একথা তদ্-দেশবাসী 

অনেকে জানে রাম সীতারাম। 

ও তো! সেকেলে পুরাতন কথা-_-কে দেখেছে? 

রাম রাম সীতারাম জয় জয় বাম সীতারাম, প্রত্যক্ষকারী প্রাচীন- 

গণের মুখে একথা শুনেছি । অশ্লীল কৃষ্ণযাত্রাকারী ৬নীলকণ- 
মুখোপাধ্যায় ত্রিবেণীগঙ্গাজলে ব্রঙ্গরন্ত্রধারে মহাপ্রয়াণ করেন। 

এখনও তার প্রত্যক্ষদর্শী অনেকে আছেন। 

আমভ্ভাগবতার্দি শাস্ত্গ্রন্থে সনাতনধর্মে পরমবিশ্বাস 

অনস্তপ্রী বিমণ্ডিত শ্রীশিবানন্মসরস্বতী মহারাজ “আমি অমুকদিন 

দেহত্যাগ কর্বে' বলে মেদিনীপুর মাণিকপুরে তার শিষ্যগণকে 

সংবাদ দেন। নিদ্দি্ই দিনে তিনি নিত্যলোকে গমন করেন। 

তার মর্শরমূর্তি মেদিনীপুর বল্পভপুরে শ্রীগুরুমশ্দিরে আছে রাম 
রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম। 

এখন যদি তুমি বল্পভপুরে গিয়ে বল যে, শাস্ত্র কিছু নয়, 

সাকার উপাসনা মিথ্যা; তাহলে তার শিষ্যগণ তোমার কথ! কি 



৩৬ 

হরি। 

ক্ষেপা। 

হরি। 

ক্ষেপা। 

মকার-বাবা প্রথম 

ক'রে গ্রহণ করবেন 1 তারাষে তাদের গুরুদেবের মহাপ্রয়াণের 
কথ! বিদিত আছেন । সেই মৃত্যুজন্ী মহাপুরুষ 'পূর্ণব্রন্ম রামনাম- 
মহিমা “ম্থগম সাধনপন্থা” প্রভৃতি অনেক গ্রন্থ লিখেছেন। 

শ্রীরাম যে পূর্ণব্রদ্ম ছিলেন তা প্রমাণ ক'রেছেন। তুমি রাম কৃ 
মানুষঃ তাদের উপাসনার কিছু হয় না'-এ কথ! তাদের কাছে 

বল্লে তারা কি তোমার কথা গ্রহণ কর্তে পারবেন রাম রাম 

সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম ? 

বেদে য| নেই, সে কথা কি ক'রে স্বীকার করি? পুরাণ- 
মহাভারত আদি শুধু রাম ক্ষ্ণকে অবতার বলেছে তা নয়-_মৎন্তঃ 
কুর্শঃ বরাহ, হৃসিংহ, বামন, পরশুরাম প্রভৃতিকে অবতার বলেছে ; 

বেদে তা কুত্রাপি নাই। 
রাম রাম সীতারাম তুমি সমস্ত বেদ পড়েছ? কত শাখা লুপ্ত 

হয়ে গেছে জানে! রাম রাম? 

বেদ পড়েছি, লুপ্ত হয়েছে তাও জানি। 

রাম রাম সীতারাম সীতারাম “অবতারী ও অবতার” নামক 

একখানি পুস্তকে পড়েছিলাম--- 

“্রীমধবাচারধ্য তাহার বেদাস্তভাষ্যে (২1৩।৪৮-৪৯) 

দেখাইয়াছেন যে মৎস্ত-কুর্মাদি অবতারের কথ! বেদে স্পষ্টভাবেই 
আছে এবং তাহার! সকলেই অপ্রাককততত্ব। 

শতপথব্রাক্ষণ €১1৮1১1২-১৪) অমতস্তাবতার, তৈত্তিরীয় 

আরণ্যক (১২৩1১) ও শতপতব্রাক্ষণ (৭181৩1৫ ) কুর্মাবতার, 
তৈত্তিরীয়সংহিত। (৭১11১), তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ (১1১1৩1৫ ) ও 

শতপথব্রাহ্ষণ (১৪131২।১১) বরাহ অবতার, খকৃসংছিতা (১1২২1১৭) 

ও শতপথব্রাক্ষণ (১।২1।১-৭) বামনাবতার, এতরেয়ব্রাক্ষণ রাম- 

ভার্গবেয়াঃ তৈত্তিরীয় আরণ্যকে (১০1১৬) বাঘুদেব কষের 

বিবরণ পাওয়া যায়। 

শতপথব্রাঙ্গণে মৎস্যাবতার এইরূপ শ্রুত হয়- 
মনবে হ বৈ প্রাতঃ।.*"তন্ত অবনেনিজানস্ত মৎস্তপানী 

আপেদে। সহছাণ্মৈ বাচমুবাদ। বিভৃহি মা পাররিষ্যামি ত্বেতি। 



উল্লাস 

হুরি। 

ক্ষেপা। 

হরি | 

ক্ষেপা। 

হরি। 

ক্ষেপা। 

মকার-্বাৰা ৩৭ 

কম্মান্ম। পারযরিষ্যসি ইতি। ওঘ ইমাঃ সব্বাঃ প্রজ। নির্কোড়া 
ততন্বা পারয়িতাশ্মি ইতি ।***শশ্বদ্ধ ঝস আস। সহি জ্যেষ্ং বর্ধতে 
অথেতিথাং সমাং তদা ওঘ আগস্তা। তন্মা নাবমুপকল্প্য 
উপাসাসৈ সওঘ উখিতে নাবমাপদ্ভাসৈ ততন্বা পারক্লিতাস্নি ইতি। 
তুমি বাংলাই বল। 
রাম রাম সীতারাম__ 

একদিন প্রাতঃকালে বৈবস্বতমন্থ হস্ত-মুখাদি প্রক্ষালন 

করিতেছিলেন, এমন সময় তাহার হস্তের সন্নিকটে একটি অপূর্ব মৎস্য 
উপস্থিত হইল। মৎস্য বলিল-_“তুমি আমাকে রক্ষা কর । আমিও 
তোমায় রক্ষা করিব” মহ্থ মত্ম্তটিকে তুলিয়া একটি জলের জালায় 
রাখিলেন। মস্ত ক্রমে বড় হইল। জালায় যখন ধরিল বা, 
তখন মৎস্তকে একটি খালে ফেলিলেন, খালেও যখন ধরিল না 

তখন তাহাকে সমুদ্রে ফেলিলেন। কিছুকাল পরে পৃথিবীতে 
এক জলপ্লাবন উপস্থিত হইল। মতন্তের উপদেশে মন্থ নৌকায় 
আশ্রয় লইলেন। মস্ত নৌকার নিকট ভাসিতে ছিলেন। তাহারই 
শৃঙ্গে তিনি নৌকা! বাধিলেন। মতস্ত নৌকা লইকস! উত্তরগিরিত্বে 
উপস্থিত হইল। একমাত্র মহৃই জীবিত রহিলেন। রাম রাম 

সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, শুন্লে সীতারাম ? 
আচ্ছা বলে যাও-- 
রাম রাম সীতারাম, তৈত্তিরীয় আরণ্যকে (১২৩1১) কুর্দাবতারের 

সম্বন্ধে এইরূপ প্রসঙ্গ আছে-_- 
"অস্তরতঃ কৃুর্মং ভূতং সপ্পস্তম্।” 

ধলা! বল্লেই হবে। 
রাম রাম সীতারাম প্রজাপতি জলের মধ্যে কৃর্ণব্ূপী কাহাকেও 
বিচরণ করিতে দেখিয়! বলিলেন--কুর্ম ! তুমি আমার ত্বক ও 

মাংস হইতে জন্মিয়াছ। কুর্মথ বলিলেন-.তাহা1! নছে, আমি পূর্ব 

হইতেই আছি। সেইজন্তই সেই পুরুষের নাম পুরুষ (পুরা1+- 
আস)। ইছা বলিকপ। কৃর্মরূপী ভগবান্ সহজশীর্ষা সহত্রাক্ষ 

সহপাৎ পুরুষমুর্তিক্ূপে আত্মপ্রকাশ করিলেন। 



৩৮ মকারশ্বাব! প্রথম 

রাম রাম সীতারাম, শতপৎব্রাহ্মণেও এইব্ধপ উল্লিখিত 
আছে--“স যৎ কুর্মনাম***৮( ৭181১18 ) 

প্রজাপতি কৃর্খরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া প্রজা সৃষ্টি 
করিয়াছিলেন বলিয়া তাহার নাম-_“কুর্্ঃ কশ্খপই “কু”, 
সেইজন্ত প্রজাদিগের নাম পকাশ্যটপ” রাম রাম সীতারাম জয় 

জয় রাম সীতারাম। কৃষ্ণযুর্বেদের ব্রাহ্মণের নাম তৈত্তিরীয়- 
ব্রাহ্মণ, তাহাতে (১1১৩৫) বরাহু অবতারের সম্বন্ধে এইরূপ 

প্রসঙ্গ আছে- 

“আপো বা ইদমগ্রে সলিলমাসীৎ, 
এই পরিদৃশ্ঠমান জগৎ পূর্বে জলরূপে ছিলঃ তজ্জন্ 

প্রজাপতি অত্যন্ত চিস্তিত হইলেন-_-কিরূপে জগৎ হইবে? তিনি 
এঁ জলের মধ্যে একটি পল্মপত্র দেখিতে পাইলেন, তিনি মনে মনে 
ভাবিলেন তবে কিছু আছে, যাহার উপর ইহা অধিঠিত। তখন 

তিনি বরাহব্নপী হইয়! জলমগ্ন হইলেন এবং অধোদেশে পৃথিবীকে 

প্রাপ্ত হইলেন। উহাকে উদ্ধার করির়। পদ্মপত্রে স্থাপন করিলেন 
বাম রাম সীতারাম। 

শতপথবাহ্গণেও (১৪1১।২।১১) এই বরাহ অবতারের 
উল্লেখ দেখিতে পাওয়। যায়। 

“ইয়তী অগ্র আসীৎ*-__ 

ইহা আদিতে এই পরিমাণ ছিল | পৃথিবী পূর্বে প্রাদেশ- 
মাত্র- এক বিঘত পরিমাণ ছিল। এমুষ নামক বরাহু এ 

পৃথিবীকে উত্তোলন করিয়াছিলেন। এ বরাহু পৃথিবীর পতি 

প্রজাপতি । এই প্রিক্পধাম পৃথিবীর সহিত মিথুন হুইয়! তিনি 
পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইলেন রাম রাম সীতারাম। 

খগবেদের মন্ত্রে বামনাবতার ও ত্রিবিক্রমাবতারের কথ 

এইরূপ উক্ত হইয়াছে 
“ইদং বিষ্ুবিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পধং| সমুঢমন্ত পাং- 

গুলে ॥' (খগ.বেদ ১/২১।১৬-২১) সর্বব্যাপী বিষু। এই সমস্ত জগতের 
উদ্দেশ্টে চরণ বিস্তার ক'রেছিলেন, তৎকালে তিনি পৃথিবী অস্তরীক্ষ 



উল্লাস মকারশ্বাবা ৩৯ 

ও দুযলোকে তিন প্রকার স্বকীয় চরণ প্রক্ষেপ করেছিলেন, তার 

ধূলিযুক্ত পাদস্বানে সমগ্র জগৎ অন্তভূক্তি হয়েছিল । 
“ত্রীণি পদ1 বিচক্রমে বিষুণর্গোপা অদাভ্যঃ | অতো ধর্মাণি 

ধারয়ন্।” (এ) 
অজেয় ও সমস্ত জগতের রক্ষক বিষু। এই ব্রিলোকের পুণ্য- 

কর্মসমূহের রক্ষণার্থ তিনপাদ বিস্তার করেছিলেন রাম রাম 

সীতারাম। ' 

শতপথব্রাক্মণে (১1২1৫।১-৫ ) বামনাবতারের কথা এইরূপ 
উক্ত হুইয়াছে। “দেবাশ্চ বা অন্তরাশ্চ উভয়ে প্রাজাপত্যাঃ 

পম্পৃধিরে” রাম রাম সীতারাম, | 
দেবতা ও অস্গুরগণ উভয়েই প্রজাপতির সম্তান। তাহারা 

পরস্পর বিবাদে নিযুক হুইয়াছিলেন। দেবতার! পরাজিত হুইয়া- 

ছিলেন। অন্থরেরা মনে করিল--পৃথিবী নিশ্চয়ই আমাদের | 

পরে তাহারা বলিল-_-আইস এই পৃথিবী ভাগ করিয়া! লইয়! 

আমর! জীবনধারণ করি। তাহার! বুষের চর্খের দ্বারা পূর্বব ও 

পশ্চিমে বিভাগ করিতে লাগিল। ইহা শুনিয়! দেবতাগণ 

বলিলেন, অন্থুরগণ পৃথিবী ভাগ করিতেছে; চল আমরাও সেই 
স্বানে যাই; উহার অংশ ন। পাইলে আমাদের কি হইবে 1? দেবতা 
গণ যজ্ঞেশ্বরবিষুরকে অগ্রণী করিয়! তথায় চলিলেন ও অস্ভুরদিগকে 

বলিলেন আমাদিগকে ইহার অংশ প্রদান কর। অস্ুরগণ অস্থয়ার 

সহিত উত্তর করিল বিষুণ যে পরিমাণ স্থান ব্যাপিয়া থাকিতে 

পারেন, আমর! সেই স্থান মাত্র দ্রিব | বিষু বামন ছিলেনঃ দেবতা- 

গণ অন্ুয়ার সহিত উত্তর করিল বিষণ যে পরিমাণ স্থান ব্যাপিয়। 

থাকিতে পারেন, আমর! সেই স্থান মাত্র দ্িব। বিষণ বামন 

ছিলেন, দেবতাগণ অন্থরগণের প্রস্তাব অস্বীকার করিলেন না। 

চতুর্কেদশিখায়াং--“বান্থদেবঃ সন্ষর্ষণঃ প্রছ্যয়োইনিরুদ্ধোহহম্।? 
চতুর্বেদশিখায় লিখিত আছে যে, বান্ুদেব বলিয়াছেন 

আমি সন্কর্ষণ, অনিরুদ্ধ, প্র্যয়, মত, কুর্থ, বরাহ, নৃসিংহ, আরাম 

পরশুরাম, শ্রীকুঞ্ণ, বুদ্ধ ও ককি এবং আমি এইরূপে শতধা। সহত্রধ। 



মকারশ্বাব। প্রথম 

হইয়াছি। আমি সর্বত্র বিদ্ধমান আছি এবং আমি অনস্ত। ইহার! 
জন্মেন ন| বা মরেন ন! এবং ইছাদ্দিগের অজ্ঞান বন্ধ বা মুক্তি কিছুই 
নাই ইহার সকলে অজর অমর ও পরমাননদত্ব্ূপ। সেই পর- 

মাস্বার তিনটি বাপ, যথা-কঞ্খ, রাম ও কপিল। আবার 
ভগবানের এই সকল ব্ধপ পূর্ণ, অপরিমিত ও অসংমিত। আর 

জীবসকলই অপূর্ণ, তাহার! অজ্ঞানে আবদ্ধ হয় এবং জ্ঞানোদয়ে 
কেহ কেহমুক্ত হইয়া থাকে। 

ইহাদের সমন্ধে শ্রীচৈতন্তদেব বলিয়াছেন £-_- 

মায়াতীত পরব্যোমে সবার অবস্থান । 

বিশ্বে অবতরি ধরে অবতার নাম ॥ 

চৈ চঃ ২০।২৬৪ 

রাম রাম সাতারাম জয় জয় রাম সীতারাম। 

গা (টে ও 



বিশ্বং চরাচরং কহ ত্তদস্তঃ প্রবিবেশ যঃ। 
তিলেষু তৈলবৎ সুন্মমং প্রণবং প্রণমা ম্যহম্ ॥ 





মকার-বাৰ' 

দ্বিতীয়-উল্লাস 

অবতার, অচ্চাবতার পুজা, ত্রিবিধ ভাষায় লীল। জাত্মাদন; 
প্রীকঝ্চলীলার শ্রুতিসমূহ। 



বেদ বন্য শিরঃ (প্রোজং শান্ত্রাণ্যজানি যন্ত চ। 

তঙ্জানি বন্য রোমাণি প্রণবং স বিরাজতে ॥ 



মকার-বাবা 

দ্বিতীয়-উল্লাস 

ক্ষেপা। রাম রাম সাতারাম,জয় জয় রাম সীতারাম,চুপ ক'রে আছ রাম রাম? 
হবি। আচ্ছা, আমি সব নিজে চোখে দেখি । 

ক্ষেপা 1 রাম রাম সীতারাম দেখ সীতারাষ, বেশ ক'রে দেখ রাম রাম। 

হরি। 

শ্রীভগবান্ গীতার শ্বয়ং বলেছেন :--- 

যদ! যদ হি ধর্মন্য গ্লানির্ভবতি ভারত! 

অভুযর্থানমধর্মস্ত তদাত্বানং স্জাম্যহুম্ ॥ 

পরিত্রাপায় সাধূনাং বিনাশায় চ ছুস্কতাম্। 
ধর্শসংস্থাপনার্থাক় সম্ভবামি যুগে যুগে॥ 

যখন যখন ধর্শের গ্লানি ও অধর্শের অভ্যুখান হয়, তখন 

তখন আমি আমায় স্থজন করি। 

ধর্মসংস্থাপন, সাধুগণের পরিত্রাণ, পাপীগণের নাশ কর্বার জন্ত 
আমি যুগে যুগে আবিভূততি হই। 

অদ্বৈতবাদী শ্রীভগবান্ শঙ্করাচার্্য তার গীতাভাষ্যের 

উপক্রমে জ্রীভগবান্ কষ্চন্ত্র যে অবতার--সে কথা বলেছেন। 

সমস্ত শাস্ত্র আর কোটী কোটা সাধু সজ্জন যে শ্রীকষ্ণকে ও শ্ত্রীরাম- 
চন্ত্রকে অবতার বলেছেন, বল্ছেন, তোমার***বাবু বর্দি তাকে 
অবতার ন]1 বলেন বা তুমি না বল, তাহলে রাম রাম সীতারাম, 

শ্রীভগবানের কথাই বলি_- 
অবজানস্তি মাং মুঢ়া মাহুষীং তহুমাশ্িতম্। 

পরং ভাবমজানস্তো মমভূত-মহেশ্বরম্ ॥ 

“মম পরমেশতত্ব না জেনে বিমূঢে। 

নরদেহধার[ মোরে অবজ্ঞাই করে ॥” -_ভ্রীমস্তগবদৃগীত। ৯।১১ 

এ ক্ৃষ্ষই তো দেশের সর্বনাশ করেছে! এখন ঘরে ঘরে অবতার 

হচ্ছেন ! আরে মশাই, আগে পুরুষ অবতারের কথা শোনা যেতো, 
এখন মেক্সে অবতানিণী হয়ে অবতরণ করেছেন! ম| বেক্ষমযী 

সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দরূপিণী ! বাংল! দেশের দারুণ দুর্ভাগ্য ! 



৪৬ 

ক্ষেপা। 

হবি। 

ক্ষেপা। 

হরি। 

ক্ষেপা। 

হরি। 

ক্ষেপা। 

মকার-বাব। প্রথম 

রাম বাম সীতারাম জয় জয় রাম লীতারাম তুমি বীকে লক্ষ্য 
কর্ছো। শুধু বাংল1 বলে! না, বাংলা, বিহার, উড়্িস্যা!ঃ উত্তরকাশী, 
দেরাছুন, * হরিদ্বার, বৃন্ধাবনঃ মধুরাঃ বিদ্ব্যাচলঃ কাশী, গক্স, 

কলকাতা, পুরী, তেলেগুদেশ, বোগ্াই, পুণা আরও কত কত 
স্বানের ভক্তগণ তাকে মা বলে জীবন ধন্ত কর্ছেন। তার সান্নিধ্য 

লাভে তার] কতার্থ হন, আনন্দে ভরে যান। ম! আমার সকলকে 
ভগবৎপথে নিয়ে চলেছেন--দেখবার জিনিষ! বাম রাম সীতারাম 

জয় জয় রাম সীতাব্াম তার সারাজীবনব্যাপী কঠোর সংষম- 

সাধনার কোন রাখে! রাম রাম? 

রাম রাম ওরকম লোকের খবর রাখাও পাপ। 

রাম বাম সীতারাম, সে পাপও তো তুমি করে ফেলেছে। 
সীতারাম ৷ সাধারণ লোক তো দূরের কথা, পাশ্চাত্য শিক্ষায় 
উচ্চশিক্ষিত অগণ্যব্যক্তি এবং পণ্ডিতমগুলী ধাকে শ্রদ্ধার চক্ষে 

দেখেন, তিনি যে সাধারণ নন-_এট| বুঝতে চেষ্টা! কর! উচিত নয় 
কি? তার কাছে কখনও যাওনি তাই জানে! না। তার 

পরিবেশে গেলেও মাহষ শুদ্ধ হয়ে যায়। তার হাসিমাখা মুখ 

সন্গেহ সম্বোধনে প্রাণ গলে না--এমন পাষাণ প্রকৃতির লোক 

বিরল। মার ওখানে কখনও পাঠ, কখন নাম-সংকীর্তন, কখন 

শ্রীভগবানের গুণগান হয়, শ্রোতাগণের মন প্রাণ সাত্বিকভাবে পুর্ণ 

হয়ে যায় রাম রাম সীতারাম জয় রাম সীতারাম। 

চেঁচিয়ে গ! মাথায় ক'রে “সীতারাম হরেরাম' করলে কি হয়? 
আমায় বুঝিয়ে দিতে পারে ? 

রাম রাম সীতারাম নাম-কীর্ডনে কি হয় তুমি তা জানে না রাম 

রাম? 

নেচে কুঁদে নাম কর্লে ক্ষুধা-বৃদ্ধি হয়, লোকে সাধু বলে, শেষ 

পর্য্যস্ত দশচক্রে ভূত ভগবান্ হয়ে বায়। 

রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, না সীতারম ত। 

নয়, চেচিয়ে নাম করলে সাস্তিকপরমাধু আকধিত হয়, শ্রোতা- 
গণের সত্তৃগুণ বৃদ্ধি পায় সীতারাম সীতারাম। 



মকার-্বাবা ৪৭ 

পরমাণু কি? 

বাম রাম লীতারাম পরমাণু কি জানো না? 

জাণি, তোমার বিছ্যের দৌড় কতট! শুনি ? 
রাম রাম সীতারাম; এটার বিদ্যার দৌড় তোমার বুঝতে কি বাকী 
আছে বাম রাম? আচ্ছ! শোন-_ 

নামরধপ-বিনিম্মুক্তং বশ্মিন্ সম্তিষ্ঠতে জগৎ। 
তামাছঃ প্রকৃতিং কেচিন্মায়ামেকে পরে ত্বণুন্॥ 

যোগবাশিষ্ঠ। 

বাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, নামনূপ হ'তে 

বিশেষভাবে নির্মূক্ত, এই জগৎ যাতে অবস্থান করে, কেউ তাকে 

প্রকৃতি, কেউ বা মায়া, অন্ত কেউ বা অণু (পরমাণু ) বলে রাম 

রাম সীতারাম। 

কেচিত্তাং তপ হইত্যাহুস্তমঃ রেচিজ্জড়ং পরে। 

জ্ঞানং মায়াপ্রধানঞ্চ প্রকৃতিং শক্তিমপ্যজাম্ ॥ 

দেবী ভাগবত ৭1৩২ 

রাম রাম সীতারাম, কেউ তপ, কেউ তম, কেউ বা জড়, কেউ বা! 
জ্ঞান, মায়া, প্রধান, প্রকৃতি, শক্তি, অজ! বলেন রাম রাম 

সীতারাম । 

আর কিছু জানো ? 

রাম রাম সীতারাম | 

স কাল: পরমাণুর্বৈ যে ভুঙ.তে পরমাণুতাম্। 
সতোহবিশেষভূগ, যন্ত স কালঃ পরমো মহান্॥ 

| শ্রমত্ভা ৩১১1৪ 

কালাখ্য ভগবচ্ছন্তি যখন পরমাণু অবস্থা ভোগ করেন 

তখন তিনি পরমাণু শব্দে, এবং যখন অবিশেব বা সাকল্য অবস্থা 

ভোগ করেন, তখন তিনি পরম মহান শবে কথিতা হন রাম 

বাম সীতারাম। পরমাণুর নামান্তর প্রকৃতি, মায়া, তপ, তম, 

জড়, জ্ঞান, প্রধান, শক্তি, অজ, কাল রাম রাম সীতারাম জয় 

জয় রাম সীতারাম। 



৪৮ 

হরি। 

ক্ষেপা। 

হরি। 

ক্ষেপা। 

হবি। 

ক্ষেপা । 

হবি। 

ক্ষেপা। 

মকারশ্বাব! প্রথ 

পরমাণু কোথা থেকে হয়েছে জানো? 

রাম রাম সীতারাম “বিষ্চোম্কিং বীধ্্যাণি' কষ বুর্বেদ ১/২।১ 
সায়ণাচার্ধয এর ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, বিুদ পরমাণু-সকলব 

নির্মাণ ও পরিগণিত ক'রেছেন। 

পরমাণুর কথ! আরও কিছু জানে।? 

রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, “অভ্রাণীব প্রচীয়ণ 

শবাখ্যাঃ পরমাণবঃ*--নাদও পরমাণু রাম বাম সীতারাম। 

তাতে কি হ'ল? 

রাম বাম সীতারাম জয় জয় বাম সীতারাম, অনস্তশক্তিন্নপি 

ত্রিগণময়ী প্রকৃতি অনস্ত শব্দ, স্পর্শ, রূপ, বুস, গন্ধ, সুখ, আন, 

পুণ্য, ধর্ম, কামঃ ক্রোধ লোভ, মোহ, মদ+ মাৎসর্যযঃ অখ্যাি 

নিন্দা, মান, অপমান, সত্ব, রজঃ, তমঃ প্রভৃতি অনন্ত দ্রব্যসস্ভা। 

ডাল সাজিয়ে বসে আছেন। তিনি জগজ্জননী, তার কা; 

যে যা চায়, তিনি তৎক্ষণাৎ ত1 এনে দেন রাম রাম রাম সীতারা 
জয় জয় রাম। হবি; কৃষ্ণ, সীতারাম-_শ্াীভগবানের নাম 

ব্ীভগবান্ শুদ্ধ সত্বময়;ঃ যখন কোন স্থানে শ্রীভগবানের না 

২কীর্তন হয়, তখন প্রর্কতিদেবী সেস্থান সাত্বিক পরমাণুতে ভরি 
দেন, নামসংকীর্তনের ধ্বনিতে স্থাবর জঙ্গম পবিত্র হয় অর্থা 

সান্তিকপরমাণুতে সকলে স্নাত হয়ে থাকেন। 

ন ঠৈবমেকং বক্তারং জিহ্বা রক্ষতি বৈষ্বী। 
আশ্রাব্য ভগবৎখ্যাতিং জগৎ কত্ন্ং পুনাতি হি॥ 

পরমাণুর মহিম! তুমি কোথায় পেলে ? 
রাম রাম সীতারাম, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবির 

বাবার গুকদেব যোগিরাজাধিরাজ শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস ব 

পরমাণু নিয়ে যা লীলা করে গেছেন, তার জীবনীতে তা আছে 

কবিরাজ বাবা বহু লীল!। দেখেছেন, তার মুখে শুন্তে পার 

প্রাতঃ, মধ্যাহ্ত, সায়ান্কের পরমাণু আছে কাম-ক্রোধের পর 
আছে। ৮কাশীধামের পরমাণু শুদ্ধব-পরমহংস বাবার কথা 

*পবিত্র তীর্ঘ, পবিত্র স্থানের পরমাণু বিশুদ্ধ তাহাতে,উপকার হয় 



উল্লাম 

হরি। 

ক্ষেপা। 

ইবি । 

ক্েপা। 

ইব্রি। 

মকারস্বাব। ৪৯ 

( কবিরত্বকৃত জীবনী ৩২০ পৃঃ) ”কাশীর পরমাণু শু্ধঃ সেখানে কত 

লোক কুকাজ করে কিন্তু তথাপি তাহা শ্রেষ্ঠ, যেহেতু 

সেখানে শুদ্ধপরমাধুর আধিক্যহেতু মলিন পরমাণুসকল তাতে 

লীন হয়। (এ জীবনী ৫৪৯ পৃঃ) “অতিশয় শ্রেষ্ঠপরমাণুর 
দ্বারা কাশী পূর্ণ। এই শ্রেষ্ঠ পরমাণুসকল এখানে স্বতঃই উৎপন্ন 
হয়। আমি মনে করি কাশী হ্ুপরমাণুর সমুদ্রবিশেষ। অন্থাত্র 

বিজ্ঞান বা যোগবলের দ্বার! আশ্রমে দেবস্থানে পরমাণু সর্বপ্রকারে 

রক্ষ] করা হয়। কাশীতে তদ্দ্রপ প্রয়াস করতে হয় না। সেখানে 

স্ুপরমাণু স্বতঃই উত্থিত হয়, বিবন্তিত হয়, প্রভাসিত হ'য়ে থাকে । 
যারা সাধুভাবকামী স্বল্প চব্রিত্রসাধন, সৎকর্ম করৃলে স্পব্রমাণু 
উচ্চ সাধকাবস্থা প্রাপ্ত করায়। কাশীতে কেবল অল্প সত্ভাবে 

অবস্থান কর্লে দেহ যন পবিত্র হয়।” ( বিশুদ্ধবাণী ষষ্ঠ ভাগ ১৭৬ 

পৃঃ) রাম রাম সাতারাম জয় জয় রাম সীতারাম। 

হরিনাম করলে সাত্তিক পরমাণু আসে-তুমি বল্ছ ? 

রাম রাম সীতারাম আমাদের কথ! নয়ঃ পরমহংস বাবার কথার 

প্রতিধ্বনি মাত্র । পরমহংস বাব। ব'লেছেন--“স্তব করৃলে স্তবের 

পরমাণু আসে” । তাহ'লে ভগবানকে ভাকূলে ভগবানের পরমাণু, 

কেন আসবে না? তিনি শ্রকফ্জের গাত্রগন্ধ, স্থ্যযচন্ত্রের গাত্রগন্ধ 

এনেছিলেন। বুদ্ধদেব ও তার সহিত অন্ত ছ'জনের পরমাণু 

এনেছিলেন--( জীবনী ৬২১ পৃঃ) রাম রাম সীতারাম জয় জয় 

রাম সীতারাম। যে লোকের নিন্দা করে, নিন্দার পরমাণু এসে 

তার শিল্দার সাহায্য করে। কাম-ক্রোধের পরমাণু কাম- 

ক্রোধাদিকালে উপস্থিত হয় রাম বলাম সীতারাম। 

তাতে কি হ'ল? 

রাম বাম সীতারাম, মার কথ! হচ্ছিল, মার ওখানে সুপরমাণুতে 

পরিপূর্ণ । যে কেহ তার কাছে যায়-_সেই আনন্দ লাভ করে। 
গোপীনাথ কবিরাজ বাব তার কছে গিয়ে থাকেন। 

তার কথ! ছেড়ে দাও--তিনি সমদরশী মহাপুরুব। তাদের পাড়ায় 



ক্ষেপা। 

হরি। 

ক্ষেপা । 

হুরি। 

ক্ষেপা। 

মকার-বাবা দ্বিতায় 

এক হাড়ী ছিল, সে গেরুয়! কাপড় পরে সাধু হয়, কবিরাজমশাই 
তাকে দণগ্ুবৎ প্রণাম করেন। 

রাম রাম সীতারাম জয় রাম সীতারাম ওকথা শুনিনি । তিন্নি ষে 

মহাপুরুষ সে সম্বন্ধে সংশয় নাই, কিন্ত কৈ আমাদের তোমাদের 
কাছে কখনও এসে থাকেন না! তে রাম রাম সীতারাম ! 

তারপর! একজন সিন্বের আলখেল্লা, দশ আঙ্গুলে দশট। হীরের 
আংটা, মুখে! প্রসাধন_-উনি আবার সাধু? ভগবান আছেন, 
হয়েছে ক্ষয়কাস ! 
রাম রাম সীতারাম, ভগবান আছেন--একথা সত্য। তা নইলে 
ভার ক্ষয়কাস সারবে কেন রাম রাম রাম সীতারাম জয় জয় 

রাম সাতারাম? তার সার। জীবনব্যাপী সাধনা, এখনও পর্য্যন্ত 
তিনি ঘথাকালে যথানিয়মে সাধন ভজন করেন। তুমি কেবল 

দশটা আংটার কথা শুনেছে, সে আংটি যে তিনি দান ক'রে দেন, 

তাতে জানে! না। তার দান কত! শুনেছি--একট] হাসপাতালে 

তিনি সত্তর হাজার টাক] দিয়েছেন। তার প্রেম কত! ক্ক্োবে 

বলে তিনি যখন গান করেন, তখন আবাল-বৃদ্ব-বনিতা মুগ্ধ হ'যে 

যায়। তাদের প্রাণ আনন্দে পূর্ণ হয়। কত লোককে ইনি ও 
. মা সংপথে চালিত ক'রে ধর্শসংস্বাপন কর্ছেন রাম রাম রাম। 

তোমাদের কষ্ণই তো! ধর্শসংস্বাপন করেন। অবতারিণী, এই সাধ 
বাবু, এরাও ধর্মসংস্থাপন করতে আরভ্ত করেছেন। ধন্ঠি বান 

তোমাদের ধন্মে! ! 
ই, আর একজন খত্বিক্ দিয়ে,মস্ত্র দিচ্ছেন । আরে হ'দ 

কি? নিজে গুরু হচ্ছেন। 

রাম রাম সীতারাম, ভুমি যাকে লক্ষ্য করছো, ভার উপর ঠাকুরের 

কপ কম নেই। আগুণ জল্লে যেমন প্রোকার গীদ্দি লাণে 

তেম্নি এ মহাপুরুষের দিকেও বোধ হয় হাজার হাজার লোব 

ছুটছে! একল! কত লোককে উদ্ধার করবেন ? তাই তাকে প্রতি 
নিধি নিতে হয়েছে । লোকে ভাকে পরমগ্ডরু না বলে গুরু বলে 

তফাত্ত এইটুকু ত' 1 



উল্লাস 

হবরি। 

ক্ষেপা । 

হবি। 

ক্ষেপা। 

ছবি । 

ক্ষেপা। 

হরি। 

ক্ষপা | 

হরি 

মকারশ্বাব। &১ 

তুমিও তার ভক্ত নাকি? 
রাম রাম সীতারাম “মকারঙ্বাব1 ছাড়! আর কেউ নেই, উনি 

তারই লীলা-বিগ্রছ। 
তার শিষ্য হ'লে অন্ততঃ দেনিক ছ পয়স1 হিসাবে মাসে মাসে তিন 
টাক। কর দিতে হয়। 

রাম রাম সীতারাম মন্ত্র গ্রহণের পর শিষ্য গুরুর হয়ে যান, তার 

সর্বস্ব গুরুর--শিষ্য তা দিতে পারেন না। তিনি দৈনিক ছ পশ্ুসা 

গ্রহণের ছলে শিষ্যের নিত্যকৃত পাপনেন। কত করুণ তার । 

এ ছ পয়স। নেওয়। নয়, পাপ নেওয়া রাম রাম। 

ভাল ভাল, বল তোমার ধর্মসংস্বাপনের কথা । 

রায় রাম সীতারাম জয় জয় রাম সাতারাম-- 

স্বাপয়েদ্ যঃ পরং ধর্্মং জ্ঞানং যৎ পারমেশ্বরম্ | 
ন তন্মাদধিকে। লোকে স যোগী পরম মতঃ ॥ ১৪৯ 

যস্তং স্বাপয়িতৃং শক্তো! ন কুর্য্যান্মোহিতো৷ জন: । 

স যোগযুক্তোহপি মুনির্নাতার্থং ভগবৎপ্রিয়ঃ ॥ ১৫৯ 
__কুর্মপুরাণ উপরিভাগ 

-যিনি পরমধর্ম পারমেশ্বর জ্ঞান স্কাপন করেন, ত1 হ'তে জগতে 

শ্রেষ্ঠ কেহ নাই, তিনি পরম যোৌগী। যিনি ধর্মস্বাপন করতে 
সমর্থ হযেও পাছে বদ্ধ হই--এই ভয়ে ভীত হয়ে ধর্মসংস্বাপন 
করেন না, তিনি শ্ভগবানের অতিপ্রিয় নন রাম রাম সীতারাম | 

এ'দের ধর্মপংস্থাপনের সামর্থ্য এসেছে বুঝলে কি ক'রে? 
রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, ধাদের কৃপা লাভ 

ক'রে পঞ্চাশ ষাট হাজার কি লক্ষ লোক (ঠিক জানিন। ) ভগবৎ- 
পথে চল্ছে, তার] যে সামান্ত নন, শ্ভগবানের অতি কপাপাত্র 

এ সম্বষ্ধে কোন সংশয় নাই বাম রাম সাতারাম। তার! 

ভগবৎপ্রেরণ! পেয়েছেন ব্রাম বাম শীতারাম জন্ম জয় বাম 

সীতারাম। 
ছাই পেয়েছে! যারা ব্রহ্মতত্বই অবগত নয়, তার! আবার কি 

প্রেরণ। পাবে? বেদে কোনস্বানেই সাকার ব্রন্ষের কথ! নাই। 



&২ মকার-বাবা দ্বিতীয় 

ক্ষেপা। রাম রাম শীতারাম জয় জয় রাম কেন সীতারাম? রাম রাম 

সীতারাম পুরুষহ্থক্রের-_পত্রাঙ্গণন্ত মুখমাসীৎ**.* (১১ শ্লোক ) 

পুরুষের মুখ হতে বাদ্গণ, ক্ষত্রিয় বাহু হতে, উরুদ্বয় হতে 

বৈশ্য এবং পদদ্বয় হতে শৃদ্র উৎপন্ন হ'ল ব্বাম রাম সীতারাম। 
প্চন্দ্রমা মনসে। জাত*-************** (১২ শ্রোক) 

মন হতে চন্দ্র, চক্ষু হতে হৃর্যয, মুখ হতে ইন্দ্র ও অগ্নি এবং 
প্রাণ হতে বাযু জাত হলেন। নাভি হতে অস্তরীক্ষ, মস্তক হতে 

দ্যুলোক, পাদদ্বয় হতে পৃথিবী ও শ্রোত্র হতে দ্িকৃসমুদয় উৎপন্ন 
হ'ল। খগবেদ ১৯৬০ তৈত্তিরীয়াণ্যক ৩।১২ 

রাম রাম সীতারাম পুরুষ-সথক্ত কি বেদমন্ত্র নয়? 
“ইদং বিষুধিচক্রমে” ॥২/, 

_বিষুস্ত্ত ধগ্েদ ১1২২।১৬, শুরলুষজুর্ব্বেদ ৫1১৫ 

একথা পূর্বে বলেছি। 

সর্বব্যাপী বিষু এই সমস্ত জগতের উদ্দেশে চরণ বিস্তার 

করেছিলেন। তৎকালে তিনি পৃথিবী, অস্তরীক্ষ ও ছ্যলোক তিন 

প্রকারে ম্বকীয় চরণ প্রক্ষেপ করেছিলেন। তার ধৃলিযুক্ত পাদ- 

স্বানে সমগ্র জগৎ অন্তর্ভ,ক্ত হয়েছিল। ॥২। 
“্ত্রীণি পদ] বিচক্রমে” ॥৩। 

অজেয় সমস্ত জগতের রক্ষক বিষু। এই ত্রিলোকের পুণ্যকর্ম- 
সমুহের রক্ষণার্থ পদত্রয় বিস্তার করেছিলেন ॥৩|॥ পাম রাম সীতারাম 

বিধুঃহ্থক্ত কি বেদ নয় রাম রাম? 

উত্তরনারায়ণ শুক্লষজুর্বেদ ৩১1২২ 

্ীশ্চ তে লক্ষীম্চ পত্ধ্যাবহোরাত্রে*.* ৪২২1 
শ্রী ও লক্ষ্মী তোমার দুই পত্বী। দিবা ও রাত্র ছুই পার 

নক্ষত্রসমূহ রূপ এবং ছ্যলোক ভূলোক তোমার বিকদিত আনন 

ইত্যাদি। 
“অহং রুদ্রায় ধঙস্থরাতনোমি” ॥৬॥ 

-দেবীস্থক্ত খগ্থেদ ১০1১২ 

ব্রাঙ্ণদ্দিগের ছেষকারী অস্থুরগণকে নাশ কর্বার জন্ত আমি 



উল্লাস 

হরি। 

ক্ষেপা । 

হরি। 

ক্ষপা | 

মকারস্বাব! ৫৩ 

মহাদেবের ধন জ্যা-সংযুক্ত করি। আমি সজ্জনের রক্ষার জন্য 

সংগ্রাম করি এবং আমই হুর্গে, মর্তে্য অন্তর্যামিণী রূপে প্রবেশ 
করেছি । 

রুদ্রন্থক্ত লক্ষমীস্থক্ত প্রভৃতি ত বেদমন্ত্র তাতেও তো 

সাকারের কথা আছে। 

ওসব ব্যাখ্যা ঠিক নয়। 
রাম রাম সীতারাম যে সায়ণভাষ্য সর্বজন সাদরে গ্রহণ করেছেন, 

তুমি যদি বল তা ঠিক নয় ত হ'লে-_-সীতারাম যাকৃ_- 
“তেভ্যে হ প্রাহূর্বভূব”--কেনোপনিষৎ ৩া২ 

দেবতাদের নিকট ব্রহ্গ প্রাছুভূতি হয়েছিলেন। তাহলে 

তার ব্ূপ আছে। তিনি অগ্নিকে বলেছিলেন, কে তুমি? তাহলে 

তার হাত আছে। হাত, মুখওয়াল! দেবতাকে কি ক'রে 

নিরাকার বলি সীতারাম? 

তিনি অন্তহিত হলে ইন্ত্র সেই আকাশে স্ুবর্ণভূিত। 
নারীর ন্তায় অতি স্বশোভন। উমার (ব্রহ্গবিদ্ভার ) সকাশে উপস্থিত 

হলেন। তার শক্তিও মুন্তিমতী হয়ে দেখ! দিলেন। 
“এযোহস্তরাদিত্যে হিরগ্ময়ঃ পুরুষে দৃশ্বতে হিরণ্যশ্মশ্রু- 

হিরণ্য-কেশ আপ্রণখাৎ সর্বএব সুবর্ণ; ॥* 

_ছান্দোগ্য ১1৬1৬ 
এই যে জ্যেতি্ময় পুরুষ হৃর্্যমগ্ুলের মধ্যে দৃষ্ট হন, খার 

শ্ক্র স্ববর্ণবর্ণ এবং ধার নখাগ্রপর্য্যস্ত সমস্তই স্থবর্ণবর্ণ, ধার নয়নযুগল 

মর্কটের পশ্চাদ্ভাগের ন্তায় লোছিতাভ যে পদ্ম সেই পদ্মের 

স্তায় সমুজ্জল। 
একি ভগবানের সাকার দূপ নয়? রাম রাম সীতারাম 

জয় জয় রাম সীতারাম ? 

তুমি কি বল্তে চাচ্ছ? 

রাম বাম সীতারাম শ্রীভগবান্ সাকার নিরাকার সগুণ নিগুণ 

আবার গুণাতীত। যে যেমন অধিকারী--সে তজ্রপ উপাসন। 

কর্বে। 



৫৪ 

হরি] 

মকার-বাব। দ্বিতীয় 

সাকার উপাসন! মুন্তি-ওসব মিথ্যা বাজে-_বেদে নাই। 
ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, এই তে! তোমায় 

বেদের কথা বল্লাম । আরও শোন--“পরমেশ্বর মায়াশক্তি বলে 

বহুরূপধারণ করেন। খণ্বেদের ৬ম--&৭ স্ৃক্তে পঞ্চম এবং অষ্টম- 

মণ্ডলে প্রতিমাশব্দ উল্লিখিত আছে। যাজ্ঞিকসম্প্রদায় এই 

প্রতিমাশব্দের অর্থাত্তর করিলেও ইহার পুরাণসম্মত অর্থ প্রতি- 
মৃত্তি। সুতরাং বেদ হইতেই এই প্রতিমাশব্দ গৃহীত হইয়াছে। 
যজুর্ধেদের রুদ্রাধ্যায়ে শিবযৃত্তির বর্ণন। আছে এবং বৃষের কথাও 
উল্লিখিত আছে।” (পণ্ডিতপ্রবর শ্রক্রীজীব ন্ায়তীর্থ কৃত- 

শ্রীমত্ভাগবতের ভূমিক] পৃঃ1৬/০) 

রাম রাম সীতারাম বেদ অধ্যাপনের পর আচার্য্য শিষ্যকে 
মাতৃদেবে! ভব, পিতৃদেবে! ভব ইত্যাদি বলার পর বলেন-_ 

অথ যদি তে কর্মবিচিকিৎস] ব] বুত্তবিচিকিৎস1 বা স্তাৎ ॥ ১1১১।৩ 

-_তৈত্তিরীয়োপনিষৎ 
আর যদি কর্ম সম্বন্ধে তোমার সংশয় উপস্থিত হয়; অথব] 

আচার সম্বন্ধে সংশয় উপস্থিত হয়-_ 
তা হ'লে তৎকালে এ স্থানে যে সকল বিচারক্ষম, কর্ম- 

পরায়ণ, কর্মাদিতে ম্বতঃপ্রবৃত্ত, অক্রুরমতি, নিফফাম ব্রাহ্মণগণ 
থাকবেন, তার! যেরূপ আচারে নিরত থাকেন, তুমি তদ্রপ 

থাকৃবে। আবার পুর্বোজ ব্যক্তিগণের কারও আচরণে যদি কেহ 
সংশয় উপস্থিত করে, তা হ'লে এ কালেবা স্থানে বিচারক্ষম, 

কর্মনিষ্ঠ, কর্মাদিতে ম্বতঃপ্রবৃত্ত, অক্রুরমতি নিষ্ধাম যে ব্রাহ্মণগণ 
থাকবেন, তার! এ সকল বিষয়ে যেক্ূপ নিরত থাকেন, তুমিও 

সেন্ধপ থাকবে । এষঃ আদেশঃ।. এষ: উপদেশঃ। এবা- 

বেদোপনিষৎ। এতদুহশাসনম্ 1__এ ১1১১1৪ 

ইহাই বিধি, ইহাই উপদেশ, ইহাই বেদের রহস্য, ইহাই 
ঈশ্বরাজ্ঞা। 

রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, অদ্বৈতবার্দী 

ব্ীভগবান্ শঙ্করাচার্য্য তার মঠচতুষ্টয়ে শিবলিঙ্ক স্বাপন করে 



লাস মকার-্বাবা &৫ 

গেছেন, নীল! সরন্বতী প্রতিষ্ঠা করেছেন । তার শঙ্কর-পন্থী অন্যান্ত 

সশ্ন্যাসীবৃদ্দ, শ্রীরাম পরমহংস বাবা, বিবেকানন্দ বাব! 
শ্রীনিগমানন্দ পরমহংসবাবা, বিজয় গোস্বামী বাবা, 

শ্ীবালানন্দ ব্রহ্গচারী বাবা, শ্রীশঙ্কর-পুরুষোত্বম-তীর্থ বাবা, 
জউত্তমানন্বস্বামী, প্রীঞ্জবানন্দ স্বামী, আ্রশঙ্করতীর্ঘ বাব। প্রভৃতি 

প্রতিমাপূজার উপদেশ করেছেন । 

শ্রভগবান্ যামুনাচার্য্য, শ্রীভগবান্ বামাহ্জা চার্য্য, 
শ্ীভগবান্ মধ্বাচার্য্যঃ শ্রভগবান্ বল্পভাচার্য্য, শ্রীভগবান্ রামানন্দা- 

চার্ধ্য, শ্রীমাধবেন্্র পুরী, শ্রীঅদবৈতাচার্ধ্য, ভ্রীমন্মহা প্রভু, শীরামদাস- 
কাঠিয়1! বাবা, শ্রীতুলসী দাস, শ্রীনিত্বার্কাচার্যয এবং. অন্থান্ত সাধু 
ভীবৈষ্বগণ, যমহাযোগী ত্রেলঙ্গ স্বামী, প্রশঙ্কর দেব, প্রীমাধবদেব, 

স্বামী পুর্ণানন্দ পরমহুংসঃ স্বামী ভূমানন্দ পরমহংস,্রদামোদর দাস 

মহারাজ, শ্রীবিশুদ্ধানঙ্দ সরস্বতী, শ্রীবিশুদ্ধানম্দ পরমহংস, শ্রীশ্ামা- 

চরণ লাহিড়ী, শ্রীসম্তদাস বাবাজী, গ্রীলক্মীনারায়ণদাস বাবা, 

জীদণ্তীম্বামী জগন্নাথ আশ্রম, সনাতনধর্মের মূল স্তত ৬পঞ্চাম্নন 

তর্করত্ব, ৮তারাচরণ তর্করত্ব, ৮প্রমথনাথ তর্কভূষণ, ৬লক্ষ্ণ শাস্ত্রী, 
৮যোগেন্দ্রনাথ তর্ক-সাংখ্য-বেদাস্ততীর্থ ৮সতীনাথ বিদ্ভাভূষণ 

পঞ্চতীর্৫ঘ, ৮করুণাময় স্মতিতীর্ঘঃ ৮শরৎকমল ন্যায়তীর্থ, প্রভৃতি 

অসংখ্য মহাপপ্ডিতগণ য। ক'রে গেছেন, ৮নীলক্ মজুমদার, 
৮ররামদয়াল মজুমদার, ৬ভূদেব মুখোপাধ্যায়। ৮গুরুদাস 

বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি শত শত ইংরাজী উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিগণ 

যা ক'রে গেছেন, করতে শিখিয়ে গেছেন, এখনও অগণ্য 

শ্রীমন্মহা প্রভুর সেবকগণ এবং আচার্য্য শ্রীবিজ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারী, 

শ্রীমোহনানন্দ ব্রহ্মচারী বাব] ও ্রীমৎপ্রত্যগাত্রানন্দ সরস্বতী বাব! 

শ্রী্ববীকেশ আশ্রম বাব! পণ্ডিতপ্রবর শ্ীকেদারনাথ সাংখ্যতীর্থ, 
শ্রীনারায়ণচন্দ্র শ্বৃতিতীর্থ শ্রীশ্রীজীবন্ায়তীর্ঘ, শ্রীকাস্তিচন্ত্র স্থৃতিতার্থ, 

শ্রীরামরূপ বিদ্ভাবাগীশ, শ্রীগোপেন্দুভূষণ সাংখ্যতীর্ঘ, শ্রীত্রিপথনাথ 

স্মৃতিতীর্থ, শ্রীজগন্দলভ স্মরতিতীর্থ, আ্রীপঞ্চানন তর্কবাগীশ, 

শ্রীকরুণাময় সরম্বতী, ্রমন্থনাথ তর্ক শ্ৃতিতীর্থ, শ্রীশচীনদ্রচন্দ্র 



গঙ 

হরি। 

ক্ষেপা। 

হরি। 

ক্ষেপ। | 

হরি। 

ক্ষেপা। 

যকার-বাব। দ্বিতী' 

যট্তীর্ঘ শ্রীণিরগ্ন শ্বরূপ ব্রহ্মচারী নবতীর্ঘ হ্ভায়-বেদাস্তচার্যয 

উহেমস্তকুমার তর্কতীর্ঘ, শ্রীবীরেন্ত্রকুমার পঞ্চতীর্থ ভাগবতাচার্ষ; 
শ্রীবৈদ্ভনাথ শাস্বী, শ্রীগৌরকিশোর গোম্বামী বেদাস্ততী 
শ্রীশ্ঠামাপদ সপ্ততীর্ঘ, শ্রীমধুন্থদন বেদতীর্ঘ, শ্হরিনারায়ণ বেদতীথ 
উচারুকষ্ণ দর্শনাচার্য্য, মহামহোপাধ্যাকস আ্রীকালীপদ তর্কাচার্য; 
মহামহোপাধ্যার় শ্ীগোগানাথ কবিরাজ, আীবসস্তকুমা 

. চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযতীন্দ্র রামাহুজ দাস প্রভৃতি অগণ্য পণ্ডিতমগ্ডলী 

বঙ্গীয়ব্রাঙ্ষণসভা, শাস্ত্রধর্ম প্রচার সভা, আমরা ক জনকে চিনি ব 

তাদের নাম জানি-_তার! যা ক'র্ছেন ক'রৃতে বল্ছেন, বন 

বল সীতারাম তা ছাড়া অন্য কিছু করা কি আমাদের উচিত 

তোমাকেই জিজ্ঞাসা ক'র্ছি-তুমিই বল সীতারাম রাম রা: 
সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম। 

আচ্ছ।, প্রতিযাপৃজার ব্যাপারটা! কি বল দেখি। 
রাম রাম সীতারাম প্রতিমার নাম অচ্চাবতার। 
আবার এঁ অবতার ! 

রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, আগুণে যদ্দি লোহ 
পড়ে থাকে, তা হ'লে লোহাকে লোকে আগুণ বলে, তেমনি যার 

শ্রীভগবান্কে অনন্তভাবে আশ্রয় ক'রে থাকেন, তাদের অবতা, 

ভগবান্ ইত্যাদি চিরদিন লোকে বলে এসেছে, বল্্ছে, বল্্বে । 

কথাটা বুঝলাম ন1। 
পুরাণের কথা বাদ দাও--শাক্যমুনি বৃদ্ধদেবকে লোকে 'অবতা: 

বলে- ইনি পুরাণের বুদ্ধদেব নন। এীভগবান্ শঙ্করাচার্য্য শঙ্করে; 
অবতার, শ্ীভগবান্ রামাহ্ুজাচার্ধয অনন্তের অবতার, শ্ীভগবা; 

রামানন্দাচার্ধ্য রামের অবতার, মহারাষ্রদেশে শ্রীজ্ঞানেশ্বর বিষণ 
অবতার, শ্রনিবৃত্তিনাথ শিবের অবতার, শ্রীসোপানদেব ব্রন্ষা: 

অবতার, শ্রীমুক্তাবাই চিৎকল! অবতার, শ্রীঅদ্বৈতাচার্যয মহাবিতু 

অবতার, শ্রীমন্মহাপ্রভূ অবতার, শ্ীমন্ নিত্যানন্দ প্রভূ অনস্তে, 

অবতার, শ্রীরামকৃষ্জ পরমহংস অবতার, আরও কত মহাপুরু: 

অবতার বলে পৃজিত হয়েছেন জানি ন! রাম রাম সীতারাম। 



স্উল্লাস 

হবি । 

ক্ষেপা। 

হবি। 

'ক্ষেপা। 

হরি। 

ক্ষেপা। 

মকার-বাব। &৭ 

দেখ দেখি--এসব কি অন্তায় কথা! মাহ্ৃষ কখন অবতার হয়? 

রাম রাম সীতারাম শ্রতি বলেন-_-“ত্রক্মবিদ্ ব্রদ্ধেব ভবতি” ব্রহ্গ- 

বিদ্ ব্রহ্ম হন, যদি ব্রদ্ষবিদ্ ব্রন্ম হন, তা হলে ঈশ্বরবিদ্ ঈশ্বর কেন 

হবেন না? তাকে যদি কেউ অবতার বা ভগবান্ বলে (শিষ্ের 

কথা ছেড়ে দাও, কারণ গুরু শিষ্যের নিকট ব্রদ্া' বিষুণ মহেশ্বর 

'পরব্রহ্ম সব) তা হ'লে তাতে এমন কি অন্তায় হয় রাম রাম 

সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম ? 
তা ব'লে মানুষকে ভগবান্ বল্বে? 

রাম রাম সীতারাম নদী সমুদ্রে মেশবার জন্য আকুল হ'য়ে ছুটেছে 

মাঝে বালির বাধ, নদী আটুকে পড়লো, পৃপিমায় সমুদ্র বঞ্ধিত 
হয়ে এসে নদীকে আত্মসাৎ যখন করে, তখন কি নদী সমুদ্র হয়ে 
যায় না? তদ্রপ শ্রীভগবান্ স্বয়ং “্যমেবৈষ বৃথুতে” যখন এসে 
ভক্তকে বরণ করেন, বুকে তুলে নিয়ে একীভূত করে নেন, তখন 
কি মানুষ ভগবান্ হ'য়ে যান না? 

সমাধিকালে মিলন হ'তে পারে। 

রাম রাম সীতারাম পুনঃ পুনঃ সমাধি করে *ত্রদ্মবিদ্ ব্রন্েবভবতি” 
্রহ্ষবিদ্ ব্র্ষই হয়ে যান, রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম 

সীতারাম। তা ছাড়! শ্রভগবান্ বলেছেন, 
যদ্ যদৃূ বিভূতমৎ সত্বং শ্রীমদূজ্জিতমেব বা1। 
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোহংশসভ্বম্ ॥ 

_শ্রীগীতা ১০।৪২ 

এশ্বর্য্যুক্ত ও প্রভাব-বলসম্পন্ন যে যে বস্তুঃ সে সমস্ত আমার তেজের 
ংশসভ্ভৃত বলে জান্বে। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম 

যর্দিকোন সাধারণ মাহষকে ২০।৫০ হাজার অথব! লক্ষ লোক ভক্তির 

চক্ষে দেখে, তাহ'লে তিনি কি ভগবানের তেজ হ'তে উৎপন্ন নন্ 

বলা যায় রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম? তা ছাড়। 

অজ্ুনকে শ্রীভগবান্ বলেছেন__এই সম্পূর্ণ বিশ্ব আমি একাংশের 

দ্বারা ধারণ ক'রে আছি। শ্রুতি বলেন, ব্রিপাদুর্ঘমুদৈৎ পুরুষঃ* 
তিনপাদের কোন সন্ধান নাই, এক পাদে অনস্তকোটি বিশ্ব ভেসেছে। 



৬৮ 

হবি। 

ক্ষেপ।। 

হরি। 

মকার-বাবা দ্বিতীয় 

তা৷ হ'লে সবই ভগবান্? ৃ 
রাম রাম শীতারাম প্বহুন্তাং প্রজায়েয়মিতি* বহু হব জন্মাৰ 

তার ইচ্ছ! হয়েছিল, তিনি বহু হয়ে লীল! কচ্ছেন--এ তো শ্রুতির 

কথ। রাম রাম সীতারাম *সর্বং ব্র্গৌপনিষদং”-সমন্তই উপনিষদৃ- 
কথিত ব্রহ্ম, “সর্বং খন্বিদং বর্গ” *নেহ নানান্তি কিঞ্চন” 

“একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রদ্ধ” শ্রুতি ত সব ত্রহ্মই বল্লেন। শ্রবিষুণপুরাণ 
বলেন-_ 

দেব! মন্ুষ্য!ঃ পশবঃ পক্ষি-বুক্ষ-সরীস্থপাঃ। 

রূপমেতদনত্তস্ত বিষ্োভিন্নমিব স্থিতম্ ॥8৭॥ ১মঅংশ ২০অঃ 
যানি মূর্তান্তমূর্তানি যান্থত্রান্তত্র বা কচিৎ। 

সম্তি বৈ বস্তজাতানি তানি সর্বাণি তদৃবপুঃ॥--এ- ৮৪ 
দেবতা, মনুষ্য, পণ্ড, পক্ষী, বৃক্ষ, সরীস্থপ সবই পৃথকৃভাবে স্থিত 

অনন্ত শ্রীবিষুণর ্ূপ। যামুর্ত, যা অমূর্ত, যা এখানে, যা অন্থত্র 

যে কোন স্থানে বস্তসকল আছে--সে সমস্তই শ্রীভগবানের 

শ্রবিগ্রহ। 

যা! কিছু সব শ্রীভগবানের দেহ-_ 

খং বায়ুমগ্নিং সলিলং মহী'ঞচ 

জ্যোতীংষি সত্বানি দিশে! দ্রমাদীন্। 

সরিৎসমুদ্রাংশ্চ হরেঃ শরীরং 

যৎকিঞ্চ ভূতং প্রণমেদনন্ঃ | 

-্রীমস্তাগবত ১১ স্বন্দ | 

আকাশ, বায়ু অগ্নি, জল; পৃথিবী, চন্ত্রঃ হৃ্য্য, নক্ষত্রাদি- 

জ্যোতিষ্ষমগ্ডলী, স্বাবরজজম, সমস্ত জীব, দিকৃসকল, বৃক্ষসমুদয়, 

নদীসমৃহ, সপ্ত সমুদ্র আদি যা কিছু সবশ্রীহরির শরীর--অনন্ত ভক্ত 
সকলকে প্রণাম করবেন রাম রাম সাতারাম। একটি বালুকণা 

হতে হিমালয় পর্য্যস্ত গ্রীভগবানের শ্রীবিগ্রহ। তিনিই সব সেজে 

লীল! কর্্ছেন রাম রাম সীতারাম। 

তা"হছলে আমিও ভগবান্, অবতার ? 

ক্ষেপা | বাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম তুমিও অবতার। 



টলাস 

রি। 

ক্ষপা । 

ার। 

ক্ষপা। 

ণপা। 

মকার-বাব। ৫৯. 

আমি জগতের কি কল্যাণ কর্ছি? 

রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম তুমি জগতের যে 
উপকার করছো, ত৷ পুত্র, মিত্র, আত্মীয়-স্বজন, শিষ্য, ভক্ত, কেউ 

করতে পারে না। তুমি সাধুগণের পরম উপকারী স্থহুত্বম রাম 
রাম সীতারাম। 

আমি সাধুদের কি উপকার কর্ছি? 
রাম রাম সীতারাম তুমি কি কর্ছ--এই শোন। মহাভারত 
বল্ছেন-_ 

অরুষ্যন্ ক্রুশ্ঠমানন্ত সুকৃতং নাম বিদ্দত। 
দুষ্কৃতং চাত্বনে। মী রুধ্যত্যেবাপ মাটি বৈ ॥৩ 

- মহাভারত রাজধর্াস্থশাসনপর্ব ১১৪ 

যিনি নিন্দুকের উপর ক্রোধ করেন না, তিনি নিন্দুকে 

পুণ্য লাভ ক'রে থাকেন আর এ সহনশীল পুরুষ আপনার সমস্ত 
পাপ এ ক্রোধী নিন্দাকারীকে দেন। 

তুমি সাধু এবং অন্তান্ত জনগণের শিশ্পা করত পাপ গ্রহণ 

ক'রে কত জালা ভোগ কর্ছে!, নিন্দার পরমাণুসকল তোমায় 

দিবানিশি ঘিরে রেখে কি যন্ত্রণ। দিচ্ছে! সদৃণ্তরু লাভ করেছে।, 

সাধনে রস পেয়েছে, সাধনতত্ত বুঝেছে, সে সব ত্যাগ ক'রে 

লোকের পাপ গ্রহণ করত তাদের নিষ্পাপ ক"রূছো৷। বীশুখ্বীট, 
নিত্যানন্দপ্রভু হ'তেও তুমি মহান্ঃ তোমার চরণে কোটি কোটি 

প্রণাম। তাই তুমিও অবতার রাম রাম সীতারাম জয় রাম 
সীতারাম। 
তুমি আমায় অবতার বলে নিন্দা ক'রূলে, না সুখ্যাতি 

করলে? 

রাম রাম সীতারাম সীতারাম আমরা! তোমার নিন্দ। ম্বখ্যাতি 

কিছুই করিনি । মহাভারত য1 বলেছেন, তাই তোমায় বল্লাম। 
আশীর্বাদ কর সীতারাম “বাস্ুদেবঃ সর্বং* মনে করে অকপটে 

যেন সকলের পায়ে মাথা নোয়াতে পারি রাম রাম সীতারাম 

জয় রাম জয় রাম সীতারাম। 



হরি। 

ক্ষেপা। 

হরি। 

ক্ষেপা। 

হরি। 

ক্ষেপা । 

মকার-বাবা দ্বিতী 

যাক্ তুমি প্রতিমা-পুজোর কথা! বলে! । 
রাম রাম সীতারাম, জয় জয় রাম সীতারাম, 

শ্রীভগবান্ 'বলেছেন-_ 
মম প্রকারাঃ পঞ্চেতি প্রাহ্র্বেদাস্তপারগাঃ। 

পরে! বৃযৃহশ্চ বিভবে! নিয়ন্ত। সর্ববদেছিনাম্ ॥ 

অর্চাবতারাশ্চ তথ| দয়ালু; পুরুষাকতিঃ। 

ইত্যেবং পঞ্চধ! প্রাহুর্মাং রহস্তবিদো! জনাঃ ॥ 
-ও্বিঘকৃসেন সংহি 

শ্রীভগবানের স্বরূপ অর্চ1,» বিভব, ব্যহঃ পর এবং অস্তর্যামী এ 

পাঁচরূপে ভক্তকে আনন্দ দান করতে করতে পরমানদ্দময় বৈবু 

ধামে নিয়ে যান। প্রথমে সাধারণ ভক্তের অঙ্চাবতার উপাসনা 

অধিকার । তার উপাসনায় পাপ ক্ষয় হ'লে বিভব উপাসন! 

যোগ্যতা লাভ হয়। বিভব উপাসনার দ্বারা সঞ্চিত দৃষি 
দূর হ'লে ব্যহ, অনভ্তর পর শেষে অন্তর্যামীর উপাসন 
ভগবানের অনুগ্রহে সুষুয়াপথে ব্রহ্গরন্্র ভে ক'রে দেবযা। 

মার্গে ক্রমে প্রকৃতিমণ্ডুল অতিক্রম করত বিরজানদীতে স্ব! 

পূর্বক বৈকুষ্ঠবাসী জনগণের দ্বার। পৃজিত হ'য়ে শ্রীভগবান্; 
অভিমত ভাবে লাভ ক'রে কৃতার্থ হন রাম রাম রাম সীতার 

সতারাম। 

প্রধান শ্রুতিগলিতে তো বৈকুঠ ফৈকুন্ নেই। 
রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, বৈকুঠ না! থাকৃলে 
ছান্দোগ্য, বুহদারণ্যক, কৌবিতকী প্রভৃতি উপনিষদে ব্রন্ধস্থত্রে 
দেবযান মার্গ ও ব্র্মলোকের কথা৷ আছে, তুমি তাই ধরে না 

সীতারাম। 
অচ্চাবতার ক'রকম, কি ক'রে পুজা কর্তে হয়, তাতে বি 

উপাসনার অধিকার কি ভাবে হয? 

রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, পুজনীয় ভগব' 
প্রতিমার নাম অচ্চাবতার | স্বয়ং প্রকট অগ্চাবতারকে স্বয়ং ব্যঃ 

দেব-স্থাপিতকে দৈব, সিদ্ধ-স্থাপিতকে সৈদ্ধ এবং মনুষ্য কর্তৃ 



উল্লাস মকার-বাব। ৬৯ 

স্বাপিত প্রতিমাকে মানুষ বলা হয় রাম রাম সীতারাম জয় জয়। 

রাম সাতারাম ॥% 

প্রতিমা উপাসনার অনুকূলে শাস্ত্রীয় প্রমাণ-__ 
বেদাদি বিভিন্নশাস্ত্র বহুমুখে মুত্তিপূজার বিধান দিয়াছেন। 

নিয়ে এ বিষয়ে একটি দিগবর্শন দেওয়া! হইতেছে । বেদে স্থলে- 

স্বলে মৃত্তিপৃজার বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যাঁয়। যথা শুরুযজূর্বেদের. 
মন্ত্র 

যা তে অগ্বে অয়ঃ শয়। তহুর্বধিষ্ঠ1! গহ্ররেষ্ঠ] | 
উগ্রং বচে৷ অপাবধীত্ত্েষং বচে! অপাবধীৎ স্বাহা ॥. 

যা] তে অগ্নে রজঃ শয়। তনুর্ববিষ্ঠা গহ্বরেষ্ঠা। 
উগ্ং বচে! অপাবৰধীত্তেষং বচে৷ অপাবধীৎ ম্বাহ।॥ 

যা তে অগ্নে হরিশয়! তনুর্বধিষ্ঠা গহ্বরেষ্ঠা । 
উগ্রং বচো৷ অপাধীত্বেষং বচে! অপাবধীৎ স্বাহ1॥ 

--শুরুযভুর্বেদ ৫1৮ 

ইহার তাৎপর্য্য--সর্বোস্তম ফলদায়ক পরমাত্মা নিজ লৌহময়ী 
রজতময়ী স্থবর্ণময়ী মুত্তিতে গুপ্তরূপে বিরাজমান আছেন। তিনি 
নিজ প্রসাদদী অন্নপানের দ্বারা আমাদের ক্ষুধাতৃষ্ণাকে বিনই 

করিয়! দিন। 

বেদের অন্তর্গত শতপথব্রাঙ্গণে একটি আখ্যান আছে, 
তাহার সংক্ষিপ্ত .বর্ণন! উক্ত মন্ত্রে আছে। দেবান্ুর সংগ্রামে পরা- 

জিত দেবগণ অন্নপানাদি ন। পাইয়! যখন ছূর্দশাগ্রন্ত হইলেন, তখন 

তাহার নিজ দুঃখ-কষ্ট দূর করিবার জন্য এবং শক্রকে পরাজিত 

করিবার জন্ঠ পৃথিবী-অস্তরীক্ষ এবং স্বর্গ এই ত্রিলোকে অর্চ।- 
মৃন্তি প্রতিষ্ঠা করত তাহার পুজ| করিয়াছিলেন। পৃথিবীতে 
লৌহমুক্তি, অস্তরীক্ষে রজত মূত্তি এবং স্বর্গে সুবরণত্তি | 

ততো স্থুর। এষু লোকেষু পুরশ্চক্রিরে অয়ম্মকিমেবান্মিন্ 
লোকে; রজতামস্তরীক্ষে হরিণী দিবি ॥ 

--শতপথব্রাঙ্মণ ৩1৪,৪1৩ 



৬২ 

হুবি। 

ক্ষেপা। 

হরি। 

ক্ষেপ।। 

মকার-বাবা দ্বিতী 

পূজা! ক'রকম 1 

রাম রাম সীতারাম পাঁচ রকম; অভিগমন, উপাদান, যোগ, 

স্বাধ্যায়, ইজ্যা রাম রাম সীতারাম। 
অভিগমনার্দি কাকে বলে? 

রাম রাম সীতারাম অভিগমন--দেবতার স্থান মার্জন, উপলেগ 
নির্খাল্য দূরীকরণ রাম রাম সীতারাম 

খগবেদ সংহিতায় লিখিত আছে-_- 

অদে| যদ্দারু প্লবতে সিদ্ধোঃ পারে অপুরুষম্। 
তদারভস্ব দুরীণে! তেন গচ্ছ পরস্তরম্ ॥ 

-খগেদ সংহিতা ৮৮1১৩ 

অর্থ__বছ দূরদেশে বর্তমান পুরুষ-নির্মাণ-রহিত ( অপৌ- 
রুষেয় ) যে দারুময় তরু সিদ্ধুতটে সংসারসাগরের নৌকান 
বি্ধমান রহিয়াছেন, তাহাকে (সেই দারুত্রক্ষকে ) পুজা কর 
সেই তুধ্ধপুরুষের উপাসনার দ্বার! অতি উৎকষ্টলোকে গমন কর। 

অথর্ববেদেও প্রতিমাপৃজার মন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়-_ 

ংবৎসরম্ত প্রতিম! যাং ত্বাং রাত্রি উপান্মছে। 

সন আয়ুম্মতী প্রজাং ব্রায়স্পোষেণ সংস্থজা ॥ 

হে রাত্রি! আপনি সংবৎপরের প্রতিম! (মূর্তি), আমর 
আপনার উপাসন1 করি, আমাদের সন্তানগণকে ধন পুষ্টি প্রভৃতি 
সংযুক্ত করুন। | 

বেদাস্তে কয়েক প্রকার উপাসনার উল্লেখ আছে, তন্মর্ে 

প্রতীক উপাসনার প্রসঙ্গে মুত্তিপূজার বিধান দেওয়! হইয়াছে? 
রামায়ণের যুগে বছ দেবমন্দির ও ঠচত্য ছিল এবং জন 

সাধারণের মধ্যে যুন্তিপূজার প্রচলন ছিল, তাহা সুস্পষ্ট । ত্য 
বংশের রাজপরিবার মহারাজগণ এমন কি স্বয়ং রামচন্দ্রও 

ভাহাদের কুলদেবতা নারায়ণের (শ্রীরঙ্গনাথের ) নিয়মিত পৃ 
করিতেন তাহাও পরিস্ফুট। যথ-_ 

দৈবতানি চ সর্বাণি চেত্যানি নগরস্ চ। 

নুগন্ধমাল্যৈর্বাদিতৈরস্ত শুচয়ে! নরাঃ॥ 



উল্লাস মকার-বাব। ৬৩ 

জয় জয় রাম সীতারাম উপাদান মানে গন্ধপুষ্পাদি চয়ন 
রাম রাম; যোগ--ইষ্দেবতাকে আপনার আত্মা এই ভাবে চিস্তা 

করা, রাম রাম স্বাধ্যায়ের অর্থ-মন্ত্ার্থ সন্ধানপূর্বক জপ, স্থক্ত- 
স্তোত্রাদি পাঠ, হব্রি-সংকীর্তন তত্বাদি শান অভ্যাস রাম রাম 

সীতারাম, ইহা হ'ল স্বীয় দেবতার বথার্থ ভাবে পৃজা--এর 

অযোধ্যাবাসীগণ সুগন্ধ পুষ্পমাল। এবং বাছ্াদির দ্বারা 
তত্রত্য দেবতাগণের এবং চৈত্যের অচ্চন! করিত । 

গতে পুরোহিতে রামঃ ন্নাতো নিয়তমানসঃ। 
সহ পত্স্যা বিশালাক্ষ্য] নারায়ণমুপাগমৎ॥ 

পুরোহিত দেবায়তনে গমন করিলে পত্মী বিশালাক্ষী 

সীতার সহিত রাম ত্রান করিয়া! শুদ্ধচিতে সেই দেবমশিরে 

নারায়ণের অর্চনার জন্য গমন করিলেন। 

মহাভারতের বহুস্থলে অর্চা বিগ্রছের মন্দির এবং 

উপাসনার উল্লেখ দেখা যায়। 

দেবায়তনস্থিতাশ্চ কৌরবেন্্রস্ত দেবতাঃ। 
কম্প্তে চ হসস্তে চ নৃত্যস্তি চ রুদস্তি চ॥ 

ভারত যুদ্ধারভের পূর্বেই হত্তিনাপুরের দৃষ্ট বিভিন্ন কুলক্ষণ 

সকল বর্ণনা কালে এই শ্রোকটির উল্লেখ আছে। কুরুরাজের 

দেবমন্দিরে প্রতিমাগণ:কাপিতেছেন হাসিতেছেন নাচিতেছেন এবং 

কার্দিতেছেন। 

কৃষ্ণচন্দ্র এই উপাসনার উপদেশ দিতেছেন-__ 
মমার্চোপাসনাভির্ব! নান্টৈর্যোগং প্মরেন্মনঃ ॥ 

--মহাভাঃ ১১।২০।২৪ 

স্বভাবতঃ চঞ্চলমন আমার অর্চ1 উপাসনাতে এতদূর নিমগ্ন 
হুইয়! যায় যায় অন্য কোন বিষষের চিস্তা তখন আর থাকেনা। 

শমত্তাগবতে শ্রীন্ক্চ অাপ্রতিমার এবং অর্চাপৃজার বিশেষ 
উপদেশ দিয়াছেন-_ 

মদর্চাং সম্প্রতিষ্ঠাপ্য মন্দিরং কারয়েদ্ুচমূ। 
পুষ্পোগ্ভানাদি রম্যাণি পূজা-যাত্রোৎসবা শ্রিতান্॥ 



৬৪ মকার-বাব। দ্বিতীয়! 

দ্বার নিয়োক্ত মুক্তিরূপ ফল লাভ হয় £ 
অভিগমন-_সার্টি-_-তত্ব,ল্যতাপ মুক্তি 
উপাদদান-_সামীপ্য--নৈকট্যরূপা! মুক্তি 

যোগ--সালোক্য-_তুল্যলোকবাসন্ধপ মুক্তি 

স্বাধ্যায়__সাযুজ্য--অভেদ মুক্তি 

পৃজাদীনাং এবাছার্থং মহাপর্বাস্বথাম্বহম্। 
ক্ষেত্রাপণপুরগ্রামান্ দত্ত! মৎ সাষ্টিতামিয়াৎ | 

_-শ্রীমন্তা ১১।২৭।৫০ 
দুঢভাবে মন্দির নির্মাণ করিয়া তন্মধ্যে আমার অর্চ 

বিগ্রহের প্রতিষ্ঠ! করিবে । এই অর্চ1 বিগ্রহের পৃজা, যাত্রা এবং 
উৎসবাদির জন্য রম্য পুষ্পোগ্ভান রচন! করিবে । এই পৃজ। 
মহোৎ্সবাদির প্রবাহ নির্বাহের জন্য ধান্তাদির ক্ষেত্র, দোকান, গ্রাম 

ও নগর প্রভৃতি দৈব সম্পত্তি দান করিবে । এই সকল প্রতিষ্ঠাতা। 
আমার (ভগবানের ) সাষ্টিঘুক্তি লাভ করিয়! থাকেন। 

বিষুপুরাণে মহধি পরাশর লিখিয়াছেন_ 
স্বূপাং প্রতিমাং বিষ্োঃ প্রস্নব্দনেক্ষণাম্। 

কত্বাত্বনঃ প্রীতিকরীং স্থবর্ণরজতার্দিভিঃ ॥ 

তম্যাং ব্রন্মসমারোপ্য মনসা তন্ময়ে! ভবেৎ। 

তাম্চয়েৎ তাং প্রণমেৎ তাং ভজেৎ তাং বিচিন্তয়েৎ ॥ 

_বিষুধর্মোভর' 

সুবর্ণ, রজতার্দি উপাদানে নিজ অভীষ্ট সুরূপবান্-বিঝুমুত্তি 
গঠন করিয়া] তাহাতে মন্ত্র দ্বার) যথাবিধি ব্রক্গবস্তর প্রতিষ্ঠ] করিয়] 

মনে মনে তন্ময় হুইয়! সেই প্রতিমাকে -অর্চন1! করিবে, প্রণাম 

করিবে, ভজন। করিবে, বিশেষভাবে চিন্তা করিবে। 

প্রনারদপঞ্চরাত্র-শাস্ত্রের প্রধান লক্ষ্য হইতেছে--মন্দির 

নির্মাণ, মুন্তিস্থাপনা মৃত্তিপূজন, অর্চাবিগ্রছের মহিমাবর্ণন প্রভৃতি । 
এতত্ব্যতীত পদ্মপুরাণঃ মতস্কপুরাণ, অগ্নিপুরাণ, নৃসিংহপুরাণ, গরুড়- 

পুরাণ, হারীতসংহিত। প্রভৃতি বিভিন্ন পুরাণ এবং স্মৃতিশাত্রে, 
তন্ত্রসার মন্ত্রমহার্ণৰ প্রভৃতি তন্ত্রশাস্ত্রে প্রতিমার উপাদান, 



উল্লাস 

হরি। 

ক্ষেপা। 

মকার-বাবা ৬৫ 

ইজ্যা__সারপ্য-_-সমানরূপতা৷ মুক্তি 
_পাল্সে পাতালখণ্ডে ৪৭ অঃ 

রাম রাম সীতারাম। 

তোমাদের শাস্ত্রে পূজার কথা কি আছে? 
বাম রাম পীতাব্রাম-- 

“কিমত্র বহুনোক্তেন শ্রয়তাং মুনিপুঙজগবাঃ | 

পুজায়াং সর্বজভূনাং ভোগ-মোক্ষৌ চ নান্যথা ॥” 
-__ম্তসংহিত|। 

এ বিষয়ে আর অধিক কি বল্বো!! হে মুনিশ্রে্ঠগণ! 

আপনার শুহ্ছন_ পুজার দ্বারা সমস্ত জীবগণের ভোগ ও মোক্ষ 

লাভ হয়,-ইহ| নিশ্চয়। 

“পৃজয়] সদৃশং পুণ্যং নাস্তি লোকত্রয়েষপি। 
পুজয়ৈব মহাদেবঃ শঙ্করঃ পরমেশ্বর 
নীলকঠে| বিরূপাক্ষঃ শিবে! নিত্যং প্রসীদতি ৮ 

_স্থতসংহিতা। 

পূজার সমান পুণ্যজনক অন্ত কর্ম ত্রিভুবনে নাই। পুজার 
দ্বারাই মহাদেব শঙ্কর পরমেশ্বর, নীলকণ্, বিরূপাক্ষ শিব নিত্য 
শ্লীত হন। 

গঁ গা সু রঃ গা 

নির্মাণবিধি; প্রতিষ্ঠাবিধি' পৃজাবিধি এবং প্রতিমাউপাসন! সম্বন্ধীয় 
অপরাপর আবশ্টকীয় তত্ব বণিত হইয়াছে। 

প্রতিমা উপাসনায় ধর্ম সিদ্ধ মভাপুরুষগণের অনুষ্ঠান-_ 

আড়বাবুরগণ ভগবানের সমস্তপ্রকার ব্ূপকেই ধ্যান এবং 

আরাধনা করিতেন, পরন্ত অর্চাবতারে তাহাদের প্রাবণ্য এবং 

প্রেম সর্বাধিক ছিল। 

তাহারা বলিয়া গিয়াছেন--“করস্থ সর্বস্থলভ প্রত্যক্ষ 

অর্চাবতারকে ছাড়িয়! ইন্দ্রিয় অগোচর পরমপদপ্রাপ্তির জন্ত নানা- 

বিধ সাধন কর] মূর্থের কার্ধ্য। সদ্গতিপ্রাপ্তির শ্রেষ্ঠ উপায় 

অর্চাবতারে সুদৃঢ় ভক্তি।” 



৬৬ 

হবি। 

ক্ষেপা। 

মকার-বাবা দিতীর় 

“কতে ধ্যানাজ.জ্ঞানসিদ্ধিস্ত্রেতায়াং তপস৷ তথা। 

দ্বাপরে যজনাজ.জ্ঞানং প্রতিমাপুজয়! কলৌ৷ ॥* ৫৫ 
_শিবপুরাপ বিছ্বেশ্বরসংহিতা ১০ অঃ 

রাম রাম সীতারাম। 

সত্যযুগে ধ্যানের দ্বার] জ্ঞান সিদ্ধ হয়ঃ ত্রেতাযুগে তপস্যা 

দ্বারা, দ্বাপরে যজন এবং কলিযুগে প্রতিম1-পৃজ৷ দ্বার! জ্ঞান লাভ 
হ'য়ে থাকে £ 

“পৃজনাজ্জায়তে ভ্তিরক্য। জ্ঞানং প্রজায়তে । 

জ্ঞানাদ্ বিজ্ঞানসম্পত্তিঃ সত্যমেব ন সংশয়ঃ ॥ 

বিজ্ঞান যদ] জ্ঞাতং তদ] ভেদে নিবর্তৃতে ॥* 

--শিবপুরাণ জ্ঞানসংহিত1 ২৬ অঃ 

পূজা হ'তে ভক্তি উৎপন্ন হয়, ভক্তির দ্বার! জ্ঞান লাভ 

হয়, জ্ঞান হ'তে বিজ্ঞান-সম্পত্তি লাভ হ'য়ে থাকে এবং যখন 

বিজ্ঞান অর্থাৎ অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ হয়, তখন ভেদ দূরীভূত 
হয়ে যায়_-সমস্ত জগতই বাছ্ছদেব এই জ্ঞানই দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হয় 
বাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম। 

পূজার কথ! ভাল ক'রে বল। 

রাম রাম সাতারাম একজন যথেচ্ছাচারী খাছ্যাখাছ্যবিচারহীন 

দুশ্চরিত্র ব্যক্তি--সংসারের ঘাত-্প্রতিঘাতে তার জীবনের গতি 
রঃ গী গু পু 

জ্ঞানাচার্য্য শঙ্কর অর্চ! উপাসনার প্রসঙ্গে বলিতেছেন-_ 

“সর্বগতন্তাপি ব্রক্ষণ উপলব্যর্থং স্বানবিশেষে ন বিরুধ্যতে, 

শালগ্রাম ইব বিকোঃ। 

যদ্যপি ব্রহ্ম যাবৎ বস্ততেই ব্যাপ্ত আছেন, তথাপি তাহাকে 

উপলব্ধির জন্য বিশেষ বিশেষ স্থলে (প্রতিমাদিতে ) তাহার 

অশুচিন্তন বিরুদ্ধ হয় নাঃ যেরূপ শালগ্রামে বিষুভগবানের পৃজা 
বিরুদ্ধ নছে। 

(মানৰ উজ্জীবন ১৮০।১৮১1১৮২।১৮৩।১৮৪ পৃষ্ঠা ) 
»-( বলরাম ধর্ম সোপান ) 



হবি। 

ক্ষেপা। 

হরি। 

ক্ষেপা। 

হরি। 

ক্ষেপা। 

মকার-বাব। ৬৭ 

ফিরে গেল, সে ভাল হুবার জন্য ব্যাকুল হ'ল, কিন্ত তার ছৃর্দাস্ত 
চিত্ত কোন রকমে স্থির হয় না। সজনে নির্জনে তাকে পাপ 

চিন্তা করাতে লাগলো । তখন সে জনৈক গুরুর আশ্রয় নিলে 
গুরু তাকে ব'লেন-_তুমি “কৃষ্ণ কষ” জপ করবে ও একটি কৃষণ- 
বিগ্রছে নিত্য পূজা! করবে ; তাকে নিবেদন ক'রে তবে আহার 
ক'রবে। সে সেই বিগ্রহ নিয়ে সেবা আরম ক'রলে!। একটি 
ঘরে ঠাকুর রেখে নিত্য তিন বেল! ফুল চন্দন ধৃপ দীপ দিয়ে পূজা 
করতে লাগলো । মন্ত্র জপ, ভাগবত পাঠ এবং তিন বেলা 

হরিসংকীর্তন করতে আরম্ভ ক'রলে তার শুদ্ধভাবে, ফুল-চন্দন- 

ধৃপ-দীপ-নৈবেদ্ব-অন্নাদি দিয়ে পূজায় এবং শশাখ ঘণ্টা বাজিয়ে 
আরতি ও সংকীর্তনে প্রচুর সাত্তিক পরমাণু নিত্য আকধিত 
হ'তে লাগ.লো। তার পুজার দ্বারা ঘরখানি সাত্তিক পরমাণুতে 

পুর্ণ হ'য়ে গেল। সাত্বিক আহারে সাত্বিক পরমাণু ভিতরে 

সঞ্চিত হ'তে লাগলে । শ্বাসে শ্বাসে সান্বিক পরমাণু ভিতরে 

ঢুকৃতে লাগলো রাম রাম সীতারাম, এবার সে বিভব উপাসনার 

অধিকার লাভ ক'রলে। 

বিভব কি? 

রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, মৎস্যঃ কৃর্শঃ রাম 

কৃষ্ণাদি অবতার । সে কৃষ্খমন্ত্র পেয়েছে, সে ক্ুষ্চচরিত পাঠ ও 

কষ্ণের লীল। চিস্তা করতে লাগ.লো৷। 
সেই অশ্লীল কৃষ্ণ চিন্ত! ক'রে কি হ'তে পারে? 

রাম রাম সীতারাম সে কথ! পরে বল্ছি। সে কৃষ্ণ চিন্তা ক'রতে 

ক'রতে ধ্যানে তন্ময় হ'য়ে গেলে । আনন্দে বিভোর হ'য়ে অহং 

“মম'- আমি আমার ভুলে যেতে লাগলো । তার বাইরের 
আকর্ষণ ক'মে গেল রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম। 

এবার সে ব্যুহ উপাসনার অধিকার লাভ ক'রূলে রাম রাম 
সীতারাম জয় জয় বাম সীতারাম। 

ব্যহকি? 
রাম রাম শীতারাম, পরমপুরুষই স্ষ্টি-স্থিতি-সংহারের জন্ত 



৬৮ 

হরি। 

ক্ষেপা। 

হরি। 

ক্ষেপা। 

হরি। 

ক্ষেপা। 

হরি। 

ক্ষেপা। 

হরি। 

মকার-বাবা দ্বিতীয় 

সংসারিগণের অনিষ্টনিবৃতিপূর্বক রক্ষার নিমিত্ত ও উপাসকগণের 
প্রতি অনুগ্রহ হেতু শ্রীবাহ্ছদেব, সন্বর্ষণ; প্রছ্্যয় ও অনিরুদ্ধরূপে 

চারি প্রকারে অবস্থিত হন রাম রাম। নিত্যোদিত পরবানুদেব, 

তা হ'তে উৎপন্ন ব্যৃহ বাত্বদেব। শ্রীবান্বদেব জ্ঞান? বল, এব, 
বীর্য্যঃ শক্তি, তেজঃ-_এই বড়,গুণসম্পন্ন। বাস্থদেব বলের দ্বারা 
নিখিল হরণ জ্ঞানের দ্বার| সর্বসিদ্ধাস্ত-গোচর জ্ঞান বিচার, 

এশখবর্ষেযর দ্বার চরাচর বিশ্ব স্জন, বীর্ষ্যের দারা সর্ববধর্ম প্রবর্তন, 

শক্তির দ্বার অনন্ত ব্রঙ্মাণ্ডের নিরস্তর পালন, ধারণ, রক্ষণ 
এবং তেজের দ্বারা আপনার নিখিল তত্ব জ্ঞাপন ক'রে থাকেন 

রাম রাম সীতারাম। 

সক্বর্ষণ কি করেন? 

রাম রাম সীতাব্বাম তিনি জ্ঞান ও বলপূর্ণ। তার কার্ধ্য শাস্ত্র- 
প্রবর্তন এবং জগৎসংহার। জ্ঞানবলযুক্ত তিনি প্রক্কৃতিলীন 

জীবতত্তে অধিষ্ঠানপূর্ববক প্রদ্যন় অবস্থা প্রাপ্ত হয়ে জ্ঞানের দ্বার! 
শাস্ত্র প্রবর্তন এবং বলের দ্বারা জগৎ সংহার করেন রাম রাম 

সীতারাম। 

প্রদ্যয় কি করেন? 

রাম রাম সীতারাম প্ররদ্যন্ এশ্বর্য্য বীর্য্যযুক্ত হ'য়ে মনস্তত্বে অধিষ্ঠান- 

পু্রবক মনুচতুষ্টক্স প্রভৃতি শুদ্ধ বর্গ স্থ্টি করেন। ইনি এবর্য্যগুণে 
চরাচর জগৎ স্জন ও বীধ্ের দ্বার] সর্ব ধর্ম প্রবর্তন ক'রে 

থাকেন রাম রাম সীতারাম। 

অনিরুদ্ধ কি করেন? 

রাম রাম সীতারাম, শক্তি ও তেজোযুক্ত হয়ে রক্ষণ, তত্ৃজ্ঞান 

দান, কালস্্টি এবং মিশ্রস্ট্টি করেন রাম রাম সীতারাম জয় 

জয় রাম। 

তুমি এ ব্যহের কথা কোথা পেলে? 

রাম রাম সীতারাম ততৃত্রয় গ্রন্থে রাম রাম সীতারাম। 

ত্বত্রয়ত কার লেখা? যাকৃ, মহাভারতে ব্যাসদেব কিছু 
বলেছেন? 



উল্লাম 

ক্ষেপা। 

হরি। 

ক্ষেপা। 

হরি। 

ক্ষেপা। 

হবি। 

ক্ষেপা । 

মকার-্বাব। ৬৯ 

রাম রাম সীতারাম--- 

যে! বাস্থদেবে! ভগবান্ ক্ষেত্রজ্ঞে। নিগুণাত্বকঃ | 
জ্রেয়ঃ স এব রাজেন্দ্র জীবঃ সক্বর্ষণঃ প্রভৃঃ | 

সঙ্কর্ষণাচ্চ প্রছ্যয়ে! মনোভূতঃ স উচ্যতে। 
প্রন্যমাদ্ যোহনিরুদ্বস্ত সোহহঙ্কার ইতীরিতিঃ॥২ 

--শাস্তিপর্ব ৩৩৯ অঃ 

বাস্থদেব ক্ষেত্রজ্ঞ নিগণ, তিনিই সন্কর্ষণ অর্থ'ৎ জীব হন, তা 

হ'তে প্রছ্যয় হ'ন, সেই মন হ'তে অনিরুদ্ধ অহঙ্কার হ'ন, ত। 

হ'লে দেহস্থ অহঙ্কার-মণ-জীবাত্বা-পরমাত্বার উপাসনার নাম ব্যুহ 
উপাসনা? পরকি? 

রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, বৈকুষ্ঠে পার্ষদগণ- 
যুক্ত শেষপর্ধ্যঙ্কে চামরহস্তে বিমল! উৎকর্ধিণী আদি অই্ট সথীগণ 
সেবিত চতুভূজ, শ্রী, ভূ, নীলার সহিত শঙখ-চক্রাদি দিব্য- 
আমুধবিশিষ্ট১ অনন্ত-কল্যাণগুণসম্পন্ন পরব্র্ম পরবাসে বা- 

দিশব্র-বাচ্য নারায়ণ। ইহার উপাসনার পর অস্তর্যামীর 

উপামনা করতে হয় রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম 

সীতারাম। 

অন্তর্যামী কি? 

রাম রাম সীতারাম, স্বর্গ নরক অন্ভবদশাতেও জীবাত্বার তুহৃদৃ- 

ব্বপে এবং যোগিগণের দ্রষ্বব্যকূপে হৃদয়ে অবস্থান করেন, তিনি 

জীবগণের সহচর, ব্রক্ষক, তাদের ত্যাগ করতে অসমর্থ, জীবের 

সহিত অবস্থান করলেও তদ্গত দোষ তাকে স্পর্শ করে না। 

সমস্ত জড় ও চেতন এই অন্তর্যামীর শরীর, বিশ্বত্রক্ষাণ্ড ব্যেপে 
একমাত্র তিনি অবস্থান করছেন। এই অন্তর্যামী পুরুষের উপা- 
সনার দ্বার উপাসক ভগবৎসাক্ষাৎকার লাভ ক'রে জীবনুক্ত 

হ”ন রাম ব্রাম সীতারাম জয় জয় রাম। 

অন্তর্যামী কি বলতে পারে? 

রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, অন্তর্যামীর পরিচয় 

শ্রুতি দ্িয়েছেন-_ 



হবি। 

ক্ষেপা। 

হরি। 

ক্ষেপা। 

হরি। 

ক্ষেপা। 

হরি। 

ক্ষেপা। 

হরি। 

ক্ষেপা। 

মকার-বাবা দ্বিতীয় 

“এষ সর্কেশ্বর এষ সর্বজ্ঞ এযোহস্তর্যাম্যেষ যোনিঃ সর্ধস্ত 

প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাম্।” ৬॥ 
-মাগ্ুক্যোপনিষৎ 

ইনি সর্কেশ্বর, ইনি সর্বজ্ঞ, ইনি অত্তর্যামী, ইনি সকলের 
প্রবিতা, উপাদান-কারণ, ইনিই স্কুল, স্ুক্ম ভূতগণের উৎপত্তি 
ও বিলয্ষের অধিষ্ঠান ব্রাম রাম সীতারাম। 

ইনি কে? 

রাম রাম সীতারাম, আত্মার তৃতীয় পাদ--ওক্কারের তৃতীয় মাত্র 

“ম-কার” রাম রাম সীতারাম জয় জয় বাম সীতারাম। 

ম-কার কিভাবে থাকেন বুৰি না? 

রাষ রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, 

“মকারে লভ্যতে নাদঃ” 

অকারে পদ্ম রেচিত হয়, উকারে ভিন্ন (বিদাবিত ) হয়, 

মকারে নাদ লাভ করে। ওষ্কারের ম-কার পাদটী নাদময় রাম 

বাম বাম সীতারাম সীতারাম। 

তাহ'লে পূজার পরিণাম হ'ল নাদলাভ? অন্তর্যামীর উপাসন! 
মানে নাদোপাসন।' ? 

সীতারাম সীতারাম জয় সীতারাম ই! সীতারাম, শ্রীবচনভূষণে 
কথিত হ'য়েছে--ভূমির নীচে জলের ন্যায় অন্তর্যামী, সমগ্র বহ্মাণ্ডের 
বাইরে আবরণ জলের ন্যায় পর, ব্রঙ্গাগাত্তর্গত ক্ষীরসমুদ্রের স্তায় 
বৃ, বর্ধাকালে প্রবাহিত নদীর গ্ভায় বিভব, আর নদীর জলের 
দ্বারা সর্বদ! পরিপূর্ণ হদের ন্যায় অর্চাবতার প্রলয়কাল পর্য্যস্ত 
অবস্থান ক'রে জীবোদ্ধার করেন। 

সম্তরগণ যে নাদের কথ! ব'লেছেন, পুজার দ্বারা সে নাদ লাভ হয়! 
আচ্ছা, আমায় ভাবতে দাও 

রাম রাম সীতারাম, জর জয় রাম। 

এ সব পুরাপ বা তন্ত্রের কি প্রয়োজন সাধনমার্গে ? 

রাম রাম সীতারাম, সনাতন আর্ধ্যগণের একমাত্র সব্য--সকলের 

মূল কিতা আগে দেখতে হবে রাম রাম সীতারাম। সমস্ত 
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কোথায় অবসান হবে এবং সকলের কি কাম্য উপনিষদ হ'তে 

তা আগে দেখ! যাক রাম রাম সীতারাম জয় রাম। 

বল। 

বাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম--- 

সর্বে বেদ! যৎপদমামনস্তি 

তপাংসি সর্বাণি চ যদৃ ব্স্তি। 

_ বদিচ্ছস্তে। ব্হ্মচর্যযং চরস্তি 

তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীমি ওমিত্যেতৎ ॥ ১৫ 

-কঠোপনিষৎ ১ ২ 

যম নচিকেতাকে বল্লেন--সমস্ত বেদ যে বাঞ্ছিততম বস্তর প্রতি- 

পাদন করেন, অখিল তপস্ত! আদি ধীর প্রাপ্তির উপায় এবং ধার 

কামনায় লোক ব্রহ্ষচর্ধ্য অবলম্বন করে, আমি তোমার সেই 

ঈপ্সিততম বস্ত সংক্ষেপে বল্ছি, তা “ওম্৮ | 
এই ওক্কার অপরব্রহ্ম এবং পরত্রহ্ম, এই ওষ্কারকে ব্রন্মরূপে 

উপাসন। ক'রে যিনি য! ইচ্ছ! করেন,_তার তাই হয়। 
(১২১৬) ইহাই শ্রেষ্ঠ আলম্বন। 

এই আলম্বন পর ব্রহ্ষ, অপর ব্রহ্ম উভয়বিষয়ক,--ইহ1 
জেনে সাধক ব্রহ্মলোকে মহীয়ান্ হ'ন। (১1২১৭) 

প্রশ্নোপনিষদে পিগ্ললাদ সত্যকামকে বলেছিলেন-_ 

এতদ্বৈ সত্যকাম পরং চাপরঞ্চ ব্রহ্ম যদোক্কারঃ। 

তথ্মাদদ বিদ্বানেতেনৈবায়তনেনৈকতরমেতি ॥ 

হে সত্যকাম, এই যে প্রসিদ্ধ পর ব্রহ্ম, অপর ব্রহ্ম তা 
ওস্কারস্বরূপ। এইহেতু এইর্নূপ জ্ঞানবান্ ব্যক্তি এই ওযষ্কার 

আয়তনের দ্বারা পর অথবা অপর ব্রদ্ের অহ্থগষন করেন। (81২) 
এক মাত্র! অকারের উপাসনায় অকারুমাত্রাকে সাক্ষাৎ 

কার করে পৃথিবীতে ফিরে আসেন, তিনি তথায় তপন্তাঃ ব্রহ্ষচর্যয 

ও শ্রদ্ধা-সবস্বিত হুইয়]! মহিষ! অস্থুভব করেন । (1৩) 
দ্বিতীয় মাত্রা উকারের উপাসনায় চন্দ্রলোকে গিয়ে এই্বর্যয 

ভোগ ক'রে পুনরায় পৃথিবীতে ফিরে আসেন। (81৪) 
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মকার-বাবা দ্বিতীয় 

তৃতীয় যাত্রার উপাসনায় জ্যোতির্য় হৃর্য্যে সম্মিলিত 

হ'ন। সামসমূহের দ্বার! হিরণ্যগর্ভলোকে নীত হ'ন। হিরণ্যগর্ভ 
হতেও উত্তম পরমপুরুষকে দর্শন করেন। ৫1 

খকৃসমূছের দ্বার! প্রাপ্য মন্ষ্যলোক, যজুঃসমূহের দ্বার! 

প্রাপ্য চন্ত্রলোক, এবং সামসমুছের দ্বারা মেধাবিগণেরই অবগম্য 

ব্রদ্ষলোক--এই ত্রিবিধ লোকই উপাসক ওক্কার উপাসনার দ্বার] 
প্রাপ্ত হ'ন এবং যাহ শাস্ত, অজরু, অমর, অভয় ও সর্ধবোত্তম, তাও 

এই ওষ্কার অবলম্বনেই প্রাপ্ত হ'ন। ৫1৭ প্যত্তচ্ছান্তমজরমমৃতমভয়ং 

পরঞ্চ” রাম রাম সীতারাম তাহলে সনাতন আর্যগণের যে ওষ্কারই 

কাম্য এবং ওক্কারই সমস্ত, তা বোঝ! গেল রাম রাম সীতারাম। 
আচ্ছা তুমি বল। 

রাম রাম সীতারাম--ওমিত্যেতদক্ষরমিদং সর্বমূ। 

তন্তোপব্যাখ্যানং ভূতং ভবদ্ ভবিষ্যদিতি সর্ব- 

মোক্কার এব, হচ্চান্তৎ ত্রিকালাতীতং তদপ্যোষ্কার এব ।১॥ 

_মাগুক্যোপনিষৎ 
এই সমস্তই “ওম্” এই অক্ষরাত্মক; ব্রন্ষের সমীপবর্তিবূপে 

সেই ওকঙ্কারের সুম্প্ট ব্যাখ্যা কথিত হ'চ্ছে। ভূত, ভবিষ্যৎ ও 

বর্তমান এই সমস্তই ওষ্কার। অপর যাহ! কিছু ত্রিকালের অতীত, 

তাহাও এই ওক্কারই রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম। 

যশ্ছন্দসামুষভে। বিশ্বব্ধপঃ ॥ 3181১ 

_তৈত্তিরীয়োপনিষৎ 

যে ওঙ্কার সর্ববেদের প্রধান, সমস্ত শবে ব্যাপ্ত এবং অমুত- 

শ্বূপ বেদের সারন্ধপে প্রাদভূর্তি হয়েছেন, সেই ওক্কারম্বর্ূপ 
পরমেশ্বর আমাকে প্রজ্ঞা দ্বার! তৃপ্ত করুন। হেদেব! আমি 

যেন অমরত্বের কারণ ব্রহ্মজ্ঞানের আধার হ'তে পারি | আমার 

শরীর যেন উপযুক্ত হয়। জিহ্ব! যেন অতিশয় মধুরভাষিণী হয়। 
কর্ণদ্বয়ে যেন তোমার অনেক কথ শুনতে পাই। তুমি ব্রঙ্গের 
কোশস্বর্ূপ । তুমি লৌকিক প্রজ্ঞার দ্বারা আবৃত আছ, তুমি আমার 
শ্রবণলন্ধ জান রক্ষা কর 1১৪1১ ইত্যাদি--তৈত্বিরীয় অষ্টম অন্থবাকৃ 
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ওমিতি ব্রক্ম। ওমিতীদং সর্বম্। 

ওম্ ইহা ব্রক্ষ_একে উপাসনা! ক'রবে। এই সমস্তই ওক্কারস্বরূপ 
ইত্যাদি রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম শীতারাম। 

তাহ'লে আমর] শ্রুতিগুলির দ্বারা অবগত হ'লাম যে, 

ওক্কারই সব। ওযষ্কার আদি, মধ্য, অস্ত, ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান 

এবং ব্রিকালের যা অতীত, তাও ওক্কার রাম বাম সীতারাম। 

ই, ওষ্কারই আধ্্যগণের একমাত্র অবলম্বনীয়। 

রাম রাম সীতারাম, ছান্দোগ্যশ্রুতি ওক্কারেরই উপাসনা প্রথমে 

ব+লেছেন--য1 কিছু উপাসন] হয়, সব ওক্কারেরই-_মাত্র নামভেদর। 

ওমিত্যেতদক্ষরমুদ্গীথমুপাশীত। ওমিতি হ্যিদগায়তি তন্তোপ- 

ব্যাখ্যানম্॥ ১॥ ছান্দোগ্য । 
উদ্গীথ-শব্দবাচ্য “ও? এই অক্ষরকে উপাসন]৷ ক'র্বে, কারণ 

“ওম্” এই শব্দ হতে আরভ্ভ ক'রে উদৃগীথ গান কর! হয়। সেই 
অক্ষরের উপাসনা-মহিম! এবং ফল-বিষয়ে ব্যাখ্যা আরম্ভ হ+চ্ছে। 

পৃথিবী এই চরাচর ভূতবর্গের রস, জলরাশি পৃথিবীর রস, ওষধি- 
সমুহ জলরাশির রস, মানবদেহ ওষধিসমূছের রস, বাকৃ মানব- 

দেহের রস, খউমন্ত্র বাকের রস' সাম খঙ্মন্ত্রের রস, উদৃগ্ীথ 
ওষ্কার সামমন্ত্রের রস | ২॥ 

সেই যে উদ্গীথনামক ওষ্কার, তাই রসসমূহের মধ্যে রসতম, 

সর্বোত্তম, পরমাত্বার স্কানীয় এবং অষ্টম রাম রাম সীতারাম। 
ভাল, পোঁরাণিক তান্ত্রিক উপাসনার দ্বার কিরূপে ওক্কারপ্রাপ্তি 

হ'তে পারে সে সম্বন্ধে তুমি কি বু'ঝেছ বল। 
রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, পূর্ববে সত্যযুগে 

ওঙ্কারেরই উপাসনা! হ'ত। প্কৃতযুগে এক বেদ ছিল, ত্রেতায় 

ত্রয়ী হুল, দ্বাপরে ত1 পঞ্চ হল (পঞ্চরাব্র), আর কলিতে একপ্রকার 

লোপ পেল।” (প্রজ্ঞাপা রমিতাস্ত্রম--টাক) তখন ধ্যানের 
দ্বার। যাতষ কৃতার্থ হ'তেন। তারপর প্রকৃতির তাগুবে যখন 

ব্রেতাযুগ এলো, তখন ধ্যানের সামর্থ্য রইলে! না। যজ্ঞের দ্বারা 
চিত্তগুদ্ধি ক'রে--ওক্কারের উপাসন। হ'ত। প্রকৃতির নর্তন আরও 
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প্রবল হ'লে দ্বাপর যুগের আবির্ভাব হ'ল। তখন পুজার দ্বার! এবং 
যখন কালক্রমে কলিযুগ এসে উপস্থিত হ'ল, মান্য দেহাত্ববাদী 

হ'য়ে প'ড়লে!; তখন নামকীর্তনের দ্বার! মানুষ কৃতার্থ হবে--শাস্ত 

সে কথ! ঝ'লেছেন রাম রাম। 

আমি তোমায় নাম কীর্তনের কথ! জিজ্ঞাসা করিনি ; পুরাণ এবং 

তন্ত্র অবলম্বনে মান্য কি ক'রে মূল উপাসনায় পৌছুতে পারে বল। 
প্রথমে পুরাণ সম্বন্ধে কিছু বল্তে চাই। পুরাণ অশ্লীলতায় পূর্ণ-- 

বিশেষ ভাগবত । দ্বিতীয়--কোন পুরাণের সঙ্গে কোন পুরাণের 

মিল নাই। দেবীভাগবত বল্লেন, দেবী সব। ভাগবত 

বল্লেন, কুষ্ঝস্ত ভগবান্ ম্বরং| শিবপুরাণ বল্লেন, শিবই সব। 
গণেশপুরাপ বল্লেন, গণেশই ব্রহ্ম। সৌরপুরাণ বলেন, ক্্যই 
সব। একি ব্যাপার? এর মধ্যে কোন্টিকে মানবো? কোন্ 
পুরাণ আশ্রয় করব? তারপর মজার ব্যাপার, আরমদ্ভাগবত 

বলেন, শুকদেব পরমহংস £ আ্দেবীভাগবত বল্লেন, তিনি 

বিবাহিত। তার স্ত্রীর নাম ঠিক মনে হচ্ছেনা, বোধ হয 
গীবরী। তার পর লিঙ্গ, ভগ, যোনি, রমণ ইত্যাদি শবে ব্রহ্গ- 
বৈবর্তাদি পুরাণ পূর্ণ। শিবলিঙ্গ নিয়ে কি কেলেঙ্কারী! তুমি 
এ সম্বন্ধে কি বৃঝেছ ? 

রাম রাম সীতার্াম, আমর] এরূপ বোঝবার চেষ্ট! করেছি ।-- 

সার্বিক, রাজশিক, তামসিক ভেদে পুরাণ তিন প্রকার। যেধে 

প্রক্কতির লোক, তার জন্ত ভগবান্ বেদব্যাস সেই পুবাণ 

ব'লেছেন। ধর কেহ কামী, সে কামসন্বন্ধীয় কথ পশ্ড়তে শুনতে 
ভালবাসে | তুমি অশ্লীল রাসলীলার কথা ব'লেছে!, কোন কামী 
সেই রাসলীলার ব্যাপার পড়ে আনন্দ পেলে, আরও কি ব্যাপার 
আছে জান্বার জন্ত পড়তে লাগলো । গোড়া থেকে পড়ে 

পৃতনা, তৃণাবর্ত, বৎসান্থুর, বকাস্থুরঃ অঘান্ুর বধ, কালিয়দমন। 

দ্াবানলভক্ষণঃ গোবর্ধীনধারণ ইত্যাদি ভগবানের লীল। পণ্ড়্তে 

পণড়তৈ তার মন ভগবানের অনস্ত প্রভাবের দ্বারা আকৃষ্ট হ'ল। 

রাসলীলায় এক কৃষ্চ সহস্র সহম্র ক্মপ ধারণ কঃরেছেনঃ তা 
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হ'লে তিনি মানব নন, এইভাবে শ্রীভগবানের লীলা পাঠ করায় 
ভগবানের প্রতি তার চিত্ত একাগ্র হ'ল। তিনিও তাকে কৃপা 

করুলেন।-_লীলার দ্বারা! আপনার ক'রে নিলেন রাম রাম রাম 

সীতারাম। 

ও যেন কেমন গোঁজামিল গোছের। 

রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম লীতারাম, শ্রীভগবানের নাম, 

রূপ, লীল1, ধাম-মাহৃষের চিত্বকে অস্তমূর্থ করে রাম রাম 

সীতারাম। 

যদি রাসলীলায় চিত্ত অস্তমুখ হয়ঃ তাহ”লে বি্যানুদ্দরের যাত্রায়, 

নিধুবাবুর টগ্ায় ও বাইজীর নাচে চিত্ত কেন অন্তমুথ হবে ন1? 
চুম্বন, আলিঙ্গন, নর্তন সবই ত একপ্রকার । 
রাম রাম সীতারাম, তুলসী পাতাও পাতা, বিছুটি পাতাও 
পাতা, বিছুটি পাতায় যেমন গা কুট্ কুটু করে; হাইড্রোক্লোরিক 
এ্যাসিভও এ্যাসিভ, নাইট্রক গ্যাসিডও এ্যাসিডও১ নাইট্রক 

এ্যাসিডে যেমন পোড়ায়; নাইনট্রক এযাসিড দেখতে জলের মত 
তা গায়ে ঢাল্লে যেমন জালা করে পুড়িয়ে দেয়; তেমনি 

বাহতঃ রাসলীলা নায়ক-নায়িকার রঙ্গের ন্যায় হ'লেও নাইট্রিক 
এ্যাসিডের মত কাম ও অহং মমকে একেবারে পুড়িয়ে দেয়। 

নচেৎ পরমহংসশিরোমণি গুকদেব বলতেন না এবং প্রীমন্মহা প্রভূ 

রাসলীলায় গোগীভাব আম্বাদন করতেন না রাম রাম সীতারাম । 

বল, আমি কোন্টা1 মানবো 1 দেবীভাগবত ব'লেছে--শুকের 

বিয়ে হ'য়েছিল। তোমাধ্ধ কেচ্ছার ভাগবত ব'ন্ছে-শুক 
পরযহংসশিরোমণি | কোন্ট1 সত্য, কোন্ট! মানি ? 

রাম রাম সীতারাম, ছুটোই সত্য, ছটোই মান্বে রাম রাম। 
ছুট! সত্য হয় কি করে? 

রাম রাম সীতারাম, জব জয় বাম সীতারাম। কল্পভেদে লীলা- 

ভেদ হয়। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি নৃতন হয়নি | একাত্তর 
চতুযুগে এক ম্বস্তর ) চৌদ্দ মন্বস্তরে ব্রদ্মার একদিন রাম রাম 

সীতারাম । 
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ম্বস্তর কল্প লথ্ষন্ধে তুমি কি জানো? দেখি তোমার বিদ্তের দৌড়! 
রাম রাম সীতারাম, বিদ্ের দৌড় গুরুদেবের পাদপন্নপর্য্যস্ত। 

মাহষের এক বৎসরে দেবগণের এক দ্দিব। রাত্র | উত্তরায়ণ দিন, 

দক্ষিণায়ণ রাত্রি। সেই দেবপরিমাণ বার হাজার বৎসরে চতুযুগ 
হয়। একাত্তর চতুষু্গে এক মন্বস্তর । আর চৌদ্দ যত্স্তরে ব্রদ্মার 
এক দিন রাম রাম সীতারাম। 

চৌদ্দ মুর নাম কি? 
রাম রাম সীতারাম শ্বায়্তুব, স্বারোচিষ, উত্তম, তামস, রৈবত 
চাক্ষুষ, বৈবস্বত, সাবণি, দক্ষসাবণি, ব্রহ্মসাবণি, ধর্্মসাবণি, রুদ্র 
সাবণি, দেবসাবণি ও ইন্ত্রসাবণি রাম রাম সীতারাম। 
আমাদের কত বছরে ব্রহ্মার এক দিন হয়? 

রাম রাম সীতাবাম মানুষের ৪৩২০০০০০০০ চারশে। বত্রিশ কো 

বৎসরে ব্রহ্মার একদিন, রাত্রিও এ পরিমাণ। মোট আট' 
চৌবট্টি কোটি বৎসরে অহোরাত্র। ব্রহ্মার একদিনের ( অহো 
রাত্র) নাম কল্প। মম্তষ্যের অহোরাত্রের পরিমাণ ব্রহ্মার বৎসরে 

অহোরাত্র আট পদ্ম চৌবট্ি কোটি বৎসর (শ্রীমত্ত! ৩য় স্ব 
১১২০ টীকা শ্রীধর )। শাস্ত্র বলেছেন_মন্বস্তরে মন্বস্তরে, করে 

কল্পে স্ষ্টি ঘুরে ফিরে আসে। পূর্ব কল্পে স্থপ্টির যে বীজ থাকে৷ 
পরবর্তী কল্পে সেইরূপই হয়। কর্ম কালভেদে একটু আধ 
রূপান্তর হ'য়ে থাকে। কল্পভেদে লীলাভেদ হয়। এক করে 
শুকদেব পরমহংস ছিলেন, অন্ত কল্পে বিয়ে ক'রেছিলেন। এতে 

পুরাণের কি অসঙ্গতি হ'তে পারে রাম রাম সীতারাম ? 
কল্প কত? 

রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম তিরিশ কল্প সীতারাম়। 

কলের নাম কি? 

রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, শ্বেত-বরাহ, নীল 

লোহিত, বাষদেব, গাথাস্তর, রৌরব, প্রাণ, বুহৎকল্প, কণ্দ্গ 
সত্য, ঈশান, ধ্যান, সারস্বত, উদ্ান, গরুড়, কৌর্শ--ইহ! ব্রহ্ম 

পুণিম] | 
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নারসিংহ, সমাধি, আগ্নেয়, বিষুজ, সৌর, সোম, ভাবন, 
নুগ্তমালী, বৈকুণ্ঠ১ আচ্চিষ, বন্দী, বৈরাজ, গৌরী, মাহেশ্বর, 
পিতৃ--এ হ'লে! ব্রহ্মার অমাবন্তা | রাম রাম সীতারাম'। 

এখন কোন্ কল্প? 

রাম রাম সীতারাম, শ্বেত-বরাহ কল্ম। ব্রহ্মার বয়স একান্ন বৎসর 

রাম রাম সীতারাম। 
বুঝিনে তোমাদের পুরাণের কথা। 

রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম লীতারাম, পুরাণজ্ঞগণ বলেন 

যে, পুরাণাদি শাস্ত্র বুঝতে হ'লে ত্রিবিধ ভাষা জান্তে হয় 

রাম রাম সীতারাম। 
ত্রিবিব ভাষ! কি? 

রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সাঁতারাম, লৌকিকী ভাষা, 
কাব্যের ভাষ! আর সমাধির ভাষা রাম রাম রাম সীতারাম। 

বলতে! তোমার অশ্লরাল রাসলীল! ত্রিবিধভাষার দ্বারা কি 

বুঝেছ? 
রাম রাম সীতারাম, রাসলীলায় লৌকিকী ভাবা-সাধারণ লীলা, 
কাব্যের ভাষায়-চুম্বনঃ আলিঙ্গন, নখাঘাত ইত্যাদি, আর সমাধি- 
ভাষায় রাম রাম সীতারাম হদয়-_বৃন্দাবন, শ্রীভগবান্ পরমাত্বা_ 

কৃষ্ণ, পর! প্রকৃতি-_রাধারাণী, ইন্দ্রিয় সকল- _গোপী, অষই্ট অপরা-_ 

প্রকৃতি__অষ্ট সখী, অসংখ্য চিত্তের বৃত্তি--অসংখ্য যুখের গোপিনী 

রাম বাম সীতারাম সীতারাম। 

এর মধ্যে কোন্টি সত্য 

রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম, সবই সত্য। যখন মানুষ 

যেখানে যে অবস্থায় থাকৃবে, তখন সেখানকার লীল৷ আস্বাদন 

ক্রুবে। রাম রাম সীতারাম। হাঃ সকলের মধ্যেই অধিভূত, 
অধিদৈব এবং অধ্যাত্ম ভাব আছে, তা নিয়ে লীল। বুঝ.তে হয় 

রাম রাম সীতারাম। 
রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, অধিভূত-- সাধারণ 

ভাগবুত-বধিত লীলা, অধিদৈব--গোলকে গোপিনীগণ সঙ্গে 



৭৮ 

হবি। 

ক্ষেপা। 

হবি। 

ক্ষেপা। 

মকার-বাব! দ্বিতীয় 

চিন্ময় রাসলীল। আর অধ্যাত্ব--হদয় বুদ্ধাবনে ইন্দ্রিরররূপ গোপিনী, 

অষ্ট অপর প্ররুতিরূপ! অষ্ট সখী ও পর! প্রক্কতিরূপিণী রাধার 

সহিত লীলা বাম রাম সীতারাম। 

বাশী কি? 

রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম নাদ। 

ংশীনাদ কি রকম।নাদ? 

রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, 

মেঘের ধ্বনির তুল্য-- 

তরুণীণণ এককেলি, 

সকল যস্্ব করতমেলি-- 

মুরলী মুরলী দেওত সান-_ 

চমকি রাগ মালিনী । 

মত্ত কোকিল গাওয়ে মধুর 

অলিকুল তহি অতি সুস্থুর 

মুরলীধবনি ঘন গ্রজনি 
নাচত ময়ূর মাতিয়!। 

ললিত! কহুত মধুর বাত 

কাহ্ নাচত রাই সাথ 

অঙ্গ ভঙ্গ সরম রঙ্গি 

কহত শেখর তুহিনী 

রাম রাম সীতারাম। 

রাম বাম সীতারাম। 

জিনিয়া তমাল ছুযুতি, ইন্দ্রনীল সমকাতি, 

সে কান্তিতে জগৎ মাতায়। 

শৃঙ্গার রসছানি, তাতে চন্দ্র জোৎন্া আনি 

জানি বিধি নিরমিল তায়। 

কাহাসে মুরলীধবনি নবাভ্রগর্জন জিনি, 
জগতাকর্ষে শ্রবণে যাহার ॥ 



উল্লাস 

বি। 

ক্ষপা | 

রঃ 

প1। 

মকার-বাবা ণ৯ 

উড়ি যায় ব্রজ জন, তৃষিত চাতকগণ, 

আসি পিয়ে কান্ত্যমুতধার! | 

-শ্রীচৈতন্ঘচরিতামৃত অস্ত্য লীল। ১৯ পরিচ্ছেদ 
বৃদ্দাবনং সখি ভুবে! বিতনোতি কীর্তিং 
যদ্দেবকীন্বুতপদানুজলব্লক্ষ্ি। 
গোবিদ্দবেহ্থমন্থ মত্তময়ূরনৃত্যং 

প্রেক্ষ্যাদ্রিসান্বপরতান্তসমস্তরসভূম্ ॥ 

_ঞ্ীভা ১৪ ১১1১০ 

শ্রীসনাতনগোম্বামি-রুত ব্যাখ্য/__ 
কিঞ্চ গোবিন্দস্ত বেছুমন্থ নাদং শ্রতৃ 

অনস্তরং নীলমেঘং তং মত্ব1_ 

মেঘনাদের স্তায় বংশীধবনি 

বস্ত্রহরণ ত্রিবিধ ভাবার দ্বার! কি বুঝেছ বল? 
রাম রাম সীতারাম লৌকিকী ভাষা-সাধারণলীলা। কাব্যের 
ভাষা-গোপীর! লজ্জাস্থান আবৃত ক'রে যাচ্ছিলেন; কৃ বলেন, 
তোমর! উলঙ্গ হয়ে জলে নেমেছ, তার জন্য অপরাধ হ,য়েছে; 

তোমর। জোড় হাতে ক্ষম! প্রার্থন। কর ইত্যাদি। আর সমাধি- 
ভাষায়--পরা প্রকৃতি জীবের আবরণ অষ্টপাশ-_ 

দ্বণ! লজ্জা! ভয়ং ক্রোধে! ভুগুগ্স। চেতি পঞ্চকম্। 

কুলং শ্ীলং তথ! জাতিরষ্টপাশাঃ প্রকীর্তিতাঃ ॥ 
দ্বণ1, লজ্জা) ভয়, ক্রোধ, পরনিন্দা, কুল, শীল এবং জাতি 

অষ্টপাশ। সপ্তপাশ নিয়েছিলেন, বাকী ছিল লজ্জাপাশ ; বস্বহবণ 

করে লজ্জাপাশ নাশ ক'রলেন। পাশবদ্ধ জীব, পাশমুক্ত শিব 
রাম রাম সীতারাম। 

এর অধিভূতাদি কি? 

রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, সাধারণ লীলা-_ 

অধিভূত লীলা, অধিদৈবঃ গোলকে চিন্ময় লীল! এবং অধ্যাত্ব 
লীল1- শ্যুয়ার সমস্ত অন্ত নাড়ীর যোগন্থত্র ছিন্ন করণই বস্ত্রহরণ 
রাম রাম লীতারাম। 



হবি। 

ক্ষেপ]। 

হরি। 

ক্ষেপ। | 

হরি। 

ক্ষেপ।। 

হরি। 

ক্ষেপ1। 

মকার-বাব! দ্বিতীয় 

তোমার কৃষ্ণের সব লীলা তিন রকম ভাবায় বল্তে পারে।? 

রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, গুরুপাদ্বক1 যদি 

পারান তো পারি। 

আচ্ছা, পৃতনা-বধ বল । 

রাম রাম শীতারাম পৃতনাবধ লৌকিকী ভাবা সাধারণ, কাব্যে 
ভাষা--পৃতনার দেহে ছয় ক্রোশ জুড়ে পড়লো! ইত্যাদি-_. 
সমাধি ভাষা-_পুতন1 অবিদ্যা তার ছুটি মিহ্থ “অহং* প্মম*১ প্মম' 
মিন্থটিতে আসক্তি-বিষ মাখিয়ে গেছলে! ঠাকুরটিকে পান করাতে। 
ঠাকুর আমার মিহ্থ চুষে অর্থাৎ আসক্তি নিজের দিকে করে নিয় 
তাকে শেষ ক'রলেন' রাম রাম সীতারাম । 

শকটভগ্জন ? 

রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, লৌকিকী ভাষ 
সাধারণ, কাব্যের ভাষালাথি মেরে গাড়ী ফেলে দেওয়! 

সমাধি ভাষা-_শকট গাড়ী, শ্রতি বলেন,_“আত্মানং রখিন! 

বিদ্ধি শরীরং রথমেব তুষ্ ( কঠ ১/৩।৩)। 
শকট শব্দও শ্রুতিতে আছে--সোইধস্তাচ্ছকটন্ত | 

--( ছাঃ 81১1৮] 

(ক গাড়ীর তলায় ব'সে খোস চুলকুচ্ছিলেন |) 
গাড়ী দেহ, তাতে ছধ-দইয়ের হাড় সংসারের এশর্-_ 

পদাঘাতে চুর্ণ ক'রলেন আমার ব্রজনাথ রাম রাম সীতারাম জা 

জয় বাম সীতারাম। 

তৃণাবর্ত-বধ ? 

রাম রাম সীতারাম লৌকিকী ভাষ! সাধারণ, কাব্যের ভাষ।- 

মহাঘোর শব্দে দিকৃ-বিদিকৃ খুলির দ্বার! অন্ধকার ক'রে দেও) 

সমাধির ভাবা 

মুলকন্দে চ যা শক্তিভূজগাকারন্ধপিণী। 
তদ্ভ্রমাবর্তবাতোহয়ং প্রাণ ইত্যুচ্যতে বুধেঃ॥২। 

--অন্ুভবসংগ্রহধৃত বৃহন্নীল ও নীলতন্ত। 

মূলাধারে যে সর্পাকার-কুগুলিনী শক্তি আছেন, তার 



উল্লাস 

১ব্ি। 

ক্ষপা | 

মকার-বাবা ৮১ 

ভ্রমণ জন্ত প্রাণ ঘুর্ণীবায়ুতে পরিণত হয়। নীচু ঘটের প্রাণ অনুর 
আমার ব্রজনাথকে গ্রহণ করূলে, ঠাকুর জোরে তার গলা জড়িয়ে 

ধরূলেন ব্যস, 

গলগ্রহণনিশ্চে্টো দেত্যে মির্গতলোচনঃ। 
অব্যক্তরাবে স্ূপতৎ সহবালে! বাছব্রজে ॥২৮॥ 

-_শ্রীমত্তা ১০1৭ 

গলগ্রহণের দ্বারা নিশ্চেই দৈত্যের চোখ বেরিয়ে গেল, 

কোন শব ক'র্তে পারলে না; আর বালক আত্মারাম প্রাণের 

সহিত ব্রজে সহআ্ারে পড়লেন রাম বাম সীতারাম জয় জয় ব্রাম 

সীতারাম, জয় জয় রাম সীতারাম রাম রাম সীতারাম। 

চোখ বেরিয়ে গেল মানে? 

রাম রাম সীতারাম জয় জন্ম রাম সীতারাম, সম্তগণ অষ্টকমলের 

কথ! বলেন-_ 

১। চক্ষুর উজ্জ্বলতার।, 

২। তার অন্তরস্থিত নর্তনকারী অপেক্ষাকৃত কম কালে! 

পুত্বলী, 
৩। কেন্দ্রস্থিত তারুকাবৎ ছোট পুত্তলী, 

৪ | তার্রকার অন্তঃস্থিত সুচীচ্ছিদ্রের ন্ায় উজ্জ্বল স্থচ্ম 

বিন্দ্র (যার নামাস্তর অগ্রনথ ব| হৃচী ), মোট চারিটি? দুই চক্ষুতে 

এইরূপ আটটি অবয়ব বা দল আছে। ( বিশুদ্ধ-বাণী ) 

“রতি এই অগ্রনৃষ্টি বা অগ্রনখ ন্ধপে পরিণত হ'য়ে বখন 
অষ্টদলকমলকে ভেদ করে, তখন ইড়। প্রভৃতি বিভিন্ন ধার! 
ত্রিবেণী সঙ্গমে একাকার হ'য়ে যায়।” (এ) 

রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, প্রাণের এই 

ঘুর্ণন কৃপাপাত্র সাধক মাত্রেই ভিতরে বাইরে দেখতে পান। 
বে। বে ক'রে ঘোরে আর কখনও বিন্দু প্রসব করে। প্রাণ 

অষ্টকমল ভেদ করত দ্বিদল ভেদ ক'রে একাকার হ'য়ে যান, 

প্রাণাপানের গতি তখন থাকে নাঃ অস্বর “ম' কারের দ্বারা ম্ম্ ম্ 

কর্তে করতে আত্মা-শর ব্রন্গ-লক্ষ্যে ধাবিত চয়। 
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মকার-বাব। দ্বিতীয় 

শ্রুতি বলেন--প্রণবো ধন্ুঃ শরেো হাত! বঙ্গ 

তল্লক্ষ্যমুচ্যতে””- 

প্রণব ধছূঃ শর আত্মা, ব্রহ্ম তার লক্ষ্য, অপ্রমত্ত ভাবে 

তাকে বিদ্ধ ক'রে শরের স্তায় একীভূত হ'য়ে থাকৃবে রাম রাম 

সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম । 

চোখের সাধনার কথ! শ্রুতি কিছু বলেন নি? 

রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারামঃ ব'লেছেন, তবে শ্রুতির 

ভাষ! ত পরোক্ষ রাম বাম সীতারাম। 

চক্ষুতে সাতটি দেবতা প্রাণের সেবা করেন-_ 

১। চক্ষুর রক্তরেখ! অবলম্বনে রুদ্র চক্ষুতে অন্থগত আছেন, 

২। চক্ষুর জল অবলম্বনে পর্জান্ত, 

৩। চক্ষুর তারক অবলম্বনে আদিত্য, 

৪ | চক্ষুব কৃষ্ণাংশ অবলম্নে অগ্নি, 

৪। চক্ষুর শ্বেতাংশ অবলখনে ইন্ত্রঃ 

৬। চক্ষুর নিম়-নেত্রপল্লব অবলম্বনে পৃথিবী, 

৭| চক্ষুর উর্দা-নেত্রপল্লৰ অবলম্বনে ছ্যোঃ স্বর্গ দেবতা 
অন্থগত আছেন। -বুহদারণযক ২য় অধ্যায় ২য়ব্রাঙ্গণ 

রাম রাম সীতারাম, জয় জয় রাম সীতারাম। 

এতে কি হ'ল? 

রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, চক্ষুঃস্থিত দেবতাগণের 

ধ্যান কর্তে কর্তে চক্ষুর দৃষ্টি এক হ'য়ে দ্বিদল ভেদ করে রাম 

রাম সীতারাম জর জয় রাম সীতারাম। 

আচ্ছা, এবার কালিয়দমন বল তে।, দেখি তোমার কেরদানী | 

রাম রাম সীতারাম জয় জয় বাম সীতারাম, কেরদানী সবই 

শগুরুপাছ্বকার রাম রাম সীতারাম। 

কালিয়দমন লৌকিকী ভাষায় সাধারণ, কাব্যের ভাষায়-- 
উপর দিয়ে পাখী উড়ে গেলে বিষে কালিয়-হুদে পড়ে যেতো 

রাম রাম সীতারাম, অন্যটি স্বয়ং শ্রীভগবান্ গুরুদেব বিভ্ৃতভাবে 
ব'লেছেন--শোন রাম রাম সীতাবু]ম-_ 



উল্লাম মকার-বাবা ৮৩ 

কালিয়দমনের তাৎপর্য £ ভাই সাধক! একবার 
“কালিয়দমন* লীল। চিন্তা ক'রে দেখ দেখি, করুণাময় শ্রীভগবান্ 

তোমার কি উপকার সাধন জন্ত এই লীলার অনুষ্ঠান ক'রেছেন! 

মনে কর, তোমার হদয-ক্ষেত্রই শ্রীব্রজধাম, তন্মধ্যে অস্তঃ- 
করণ-বৃত্তিরূপিণী যমুনানদী প্রবাহিতা। তারই এক অংশ বৃদ্ধিতদ 
নামে প্রসিদ্ধ। বৃদ্ধিহ্দই এক্ষণে কালিয়হুদরূপে পরিণত কেনন। 
তার মধ্যে বিবেক গরুড়ভদ্ষে ভীত কাম-কালিয় বাস ক'র্ছে। 

সেই কাম-কালিয়ের বিষে বুিহদস্থিত যাবতীয় জল বিষাক্ত। 
সেই হুদের মধ্যে কামকালিয়ের পত্বীস্বরূপ। রতি প্রবৃত্তি প্রভৃতি 

বৃত্ত ভিন্ন আর কোন প্রাণীর মন, ইন্র্রিয়নিচয় থাকৃতে পারে না, 

সকলই বিষমূচ্ছিত। তটন্থিত ধৈয্য-গাভীর্ধ্যাদ্ি বৃক্ষগণ ও 
বিশু; এমন কি কবি ব'লেছেন--পপতন্ত্যপরিগাঃ খগাঃ” খে 

শুন্তে গচ্ছতাঁতি খগঃঃ পক্ষী কল্পনা বা। পক্ষীও যেমন শুন্তে গমন 

করে, কল্পনাও তদ্রপ শৃন্তে গমন করে। এই কাম-কালিয়ের 
তীব্র বিষে যখন বুদ্ধিত্দ বিষাক্ত থাকে, তখন তার উপর দিয়ে 
শৃন্ঠেতেও কল্পনার গমনশক্তি থাকে না। তাকেও এ বিষে মূচ্ছিত 
হ'য়ে পড়তে হয়। যার বুদ্ধিহদে কাম-কালিয় প্রবেশ ক'রেছে, 

তিনি যত বড় কন্মী, যত বড় জ্ঞানী হোন না! কেন, তার যাবতীয় 
বুদ্ধি বিষাক্ত হয়েছে । ধধ্য্যা্দি গুণগণ বিশু হ'য়েছে, এমন কি 
শাস্ত্রে দেখা যায়, ওই কাম-কালিয়ের দায়ে ব্রহ্ষাদ্িরও মোহ 

উপস্থিত হয়েছে--অন্তের কথ। আর কি বল্বে।? 

কালিয়সর্পের বর্ণনায় কৰি ব'লছেন--কালিয় শতফণা- 
যুক্ত, একাই একশ, অতীব ভয়ঙ্কর” | কামকালিয়ও সেইরূপ 
ভয়ঙ্কর নান! বিবরণী শতফণ। বিস্তার ক'রে জীবের যাবতীয় 

বৃন্তিগণকে গ্রাম কর্বার জন্ত উদ্ভত। কালিয়সর্প সর্পগণের শক্রু 

গরুড়ের ভয়ে ভীত হ'য়ে "সৌভবি”--যিনি সুন্দর রূপে ভরণ- 
পোষণ করেন সেই “অহস্কার” রক্ষিত বৃদ্ধিহ্দে বাস করেন। 

লৌভরিমূনি নিরীহ মতন্তগণের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে 
যমুনাহদে গরুড়ের প্রবেশ নিষেধ ক'রেছিলেন। আর ভক্ত 



৮৪ মকারশ্বাবা দ্বিতীয় 

সাধকের প্রতি দয়াপরবশ হ'য়ে অহঙ্কার-সৌভরি স্্েহ অনুরাগ 
প্রভৃতি ভাব সকলকে বিবেক-গরুড়ের হস্ত হ'তে বক্ষ! ক'রেছেন। 

কেনন। সাধকের আদরের সঙ্গী স্েহ অনুরাগ আদি উচ্চভাবগুলি 

যদি বিবেকের গর্ভে লীন হুর, তবে সাধকের মুক্তি ব্যতীত 

তদপেক্ষা মধুর আশ্রযন্বর্ূপ ভগবল্লাভের আশ! কখনই থাকে ন! 

অথচ শ্রীভগবান্ বেদব্যাস দশলক্ষণ পুরাপপ্রস্তাবে_-“নিরোগো 
মুক্কিরাশ্রয়* মুক্তির পর আশ্রয়ের স্থান নির্দেশ ক'রেছেন আর 

একাধিক স্বানে ভক্তের উক্তিতে ব'লেছেন-_ 

ন নাকপৃষ্ঠং নচ পারমেষ্ট্যং 

ন সার্বভৌমং ন রসাধিপত্যম্। 
ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা 
বাঞ্চন্তি যৎপাদরজঃ প্রপন্নাঃ ॥ 

অন্ত্র বলেছেন “সমঞ্জস ত্বা বিরহুয্য কাজ্কে” 

হে সর্বশক্তিশালিন্ শ্রীহরে! আমি তোমা-রছিত স্বর্গ 

রাজ্য প্রার্থন। করি না) ব্রক্ষত্ব চাই না, সার্বভৌম সম্রাট হনে 
ইচ্ছা করি না, সমস্ত ধরার আধিপত্যও নগণ্য মনে করি, এমন বি 

মোক্ষকেও উপেক্ষা করি। আবার এই সুরে কোন ভক্তদাঃ 

গেয়েছেন-- 

যাচে ভবদৃভক্তিমনন্ত নিষ্ঠাং 

যাচে ভবৎ্ভক্তগণৈঃ সুসঙ্গমূ। 
যাচে ভবৎপাদসরোজরাজে 

চিত্তদ্বিরেফো নিরতঃ সদাস্তব ॥ 

তাই করুণাময় শ্রীভগবান্ ভক্তগণের প্রতি দয়া ক 

বিবেকরূপ গরুডের হস্ত হ'তে প্রথমত স্সেহ অহ্রাগাদি মধ্য 

গণকে রক্ষ। ক'রে পরে-_- 

সর্বস্ত চাহং হাদি সন্নিবিষ্টো 

মত্তঃ শ্বতিজ্ঞানমপোহনঞ্চ। 

বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেছে। 
বেদাস্তকদূ বেদবিদেব চাহম্ ॥ 



উল্লাস মকার-বাবা ৮. 

এই অহংক্ূপে কালিয়কে দমন ক'রেছিলেন, সংহ্গার করেন 
নাই। কিন্ধূপ দমন করেছিলেন? না--শত বিষয়াভিমুখী যে 
শত ফণা, সেগুলিকে পদাঘাতে চুর্ণ ক'রে তাকে একমুখী ক'রে- 
ছিলেন-_-নিজের পদতলে একাগ্র ক'রেছিলেন। আর কালিয়কে 

ভগবৎ-পাদপয্পে নতশির একাগ্র দেখে তৎপত্বীগণ অর্থাৎ রণ্তি 

প্রভৃতি বৃত্তিগণও সমস্ত বিষয়ে আসক্তি ত্যাগ ক'রে তারাও 

উর্ধামুখী হ'য়ে শ্রীকৃষ্ণের স্তব ক'রে পতির প্রাণ ভিক্ষা ক'রেছিলেন। 
ভগবান্ শ্রীরুষ্জ কালিয় ও তৎপত্বীগণের স্তবে সন্তষ্ট হ'য়ে 

বলেন--সর্প! আজ হ'তে তুমি নির্ভয় হ'লে, আর তোমার এই 
সঙ্কীর্ণ হদে থাকৃতে হবে না । অচিরাৎ প্রশস্ত সমুদ্রে গমন কর। 

যে গরুড়ের ভয়ে তুমি সক্কীর্ণ হদে বাস ক'র্ছিলে সেই গরুড় এক্ষণে 

তোমার মস্তকে আমার চরণ-চিহ দর্শন ক'রে আর তোমার হিংস! 

ক'র্বে না। সে বুঝবে, যে মধুন্্নের বাহন ব'লে আমি জগজ্জয়ী, 
আজ কালিয়রূপী কামও সেই শ্রহরির চারু-চরণপদ্মের চিহ্ন 

মস্তকে ধারণ ক'রেছে, অতএব এ আর আমা অপেক্ষা কম 

ভাগ্যবান নয়, এ আর কামনামের যোগ্য নয়, এ এখন রাগ; 

সাধন-ভক্তি বৈধী-ভক্তি অপেক্ষাও প্রশস্ত। | রাগান্গগ! ভক্তি লাভ 

ক'র্তে হ'লে যে রাগের প্রয়োজন এ সেই রাগ। 
যেমন সাধককে হরিপাদপদ্মের কৃপালাভের পূর্বব পর্যন্ত 

বিধিনিষেপের গণ্ডভীর মধ্যে থাকৃতে হয়ঃ তেমনি শ্রীহরিপাদপদ্ন- 

লাভের পূর্বব পর্য্যন্ত বুদ্ধিহুদরূপ সক্কীর্ণ গণ্ডীর ভিতর থাকৃতে হয়। 

সে যে বুদ্ধির অপেক্ষা বড় “যো বুদ্ধেঃ পরতত্ত সঃ”, তুচ্ছ বিষয়ের 
আন্বাদ ভুলে একথা যখন হরির কৃপায় বুঝ.তে পারেঃ তখনই সে 

উদ্ধার রাগনামের যোগ্য হয়। 

আজ হ'তে এ নদী অমুতজল! হয়ে গো-মহুষ্যাদির উপ- 

ভোগযোগ্যা হবে আর যে ব্যক্তি আমার ক্রীড়াপৃত এই জলে 
ননান-তর্পণ করবে, তার দেবতাগণের ও পিতৃগণের অক্ষয়-তৃপ্তি- 

সাধন হবে। তাহবেবৈকি! যেহদের জল কৃষ্ণের কপাদৃষ্টি 

দ্বার। অযৃতময় হয়েছে সে হ্রদের জলে স্নান-তর্পণা্ি করলে যে 



৮৬ মকার-বাব! দ্বিতীয় 

স্নানতর্পণকারীর পিতৃগণ ও দেবতাগণ অক্ষয় আনন্দলাভ ক'র্বেন- 

অযুতত্ব লাভ ক'র্ৃবেন, এর আর বিচিত্রতা কি? 

আরও এক কথা, যে ব্যক্তি উভয় সন্ধ্যাকালে তোমার 

এবং আমার এই সংবাদ কীর্তন করবেন, তিনি তোমার ভয় হতে 

মুক্ত হবেন অর্থাৎ লীলার হুম্ম তাৎপর্য্য কীর্তনে বা মননে কামভডয় 

ও স্থুলভাব কীর্তনে সর্পভয়শৃন্য হবেন। 
তাই বলি-ভাই সাধক! একবার ভাল ক'রে লীল! 

মনন কর। এ দেখ-তোমার গোপবালকক্ধগী মনোবৃত্তিগণ এবং 

গোর্পী ইন্দ্রিরগণ কাম-কালিয়হদের বিষজল-পানে মুচ্ছিত ও 
মৃতপ্রায় হ'য়ে পড়ে রয়েছে অর্থাৎ তার] সম্পূর্ণদপে কামের 

বশীভূত হ'য়ে পড়েছে। 

সরুল গোপকুল্স েমন তাদের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম সন্তান- 

গণ ও সর্বন্বস্বরূপ গোধনগণকে সর্বকারণকারণ, সর্বপ্রিয়, সকলের 

অভয়দাত1 গোকুলটাদের করে সমর্পণ ক'রে নিশ্চিন্ত হয়েছিল, 

তুমিও তেমনি গোপ অর্থাৎ “গাঃ সর্বেন্দ্িয়াণি পাতি আত্মবশে 

রক্ষতীতি গোপঃ, জিতেন্দ্রিয়; সাধকঃ* সংষমী সাধক হ'য়ে নিজের 

গোসকলকে ( ইন্দ্রিয়গণকে ) এবং গোপবালকক্ধপী মনো বৃত্তিগণকে 

শ্রগোবিদ্দের পাদপদ্ে অর্পণ ক'রে নিশ্চিন্ত হও। তা"হলেই 

দেখবে গোপগণ যেমন কালিয়হদের সমীপস্থ হ'য়ে নিজেদের 

সম্তানগণ ও গোধনগণকে স্স্থ এবং সম্মুখে কালিয়মস্তকে ভগবান্ 

শ্রীক্কষ্ের অপূর্ব নৃত্য দর্শন ক'রেছিল, মোহনমুরলীর গানশ্রবণে 
আত্মহারা হয়েছিল, বিষাচ্ছন্্ন আত্মবিশ্বাত জীব ! তুমিও তেমনি 

সমস্ত স্বল্প ত্যাগ কর। শাস্ত্র বলেছেন--“অসন্কল্পাজ্জয়েৎ কামম্ঃ 

সরলভাবে--ণ্নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ” এই মছাবাক্য ল্মরণ 

ক'রে বল--প্হরি কে! আমার আর আশ্রয়দাতা কেউ নাই' 

আমি নিরাশ্রয়। জগদীশ ! আমার পাদপপ্পে আশ্রয় দাও।” 

এইব্সপ প্রার্থন কর, তা হ'লেই কপাষয় হরির অভয়" 

চরণ-লাভে সমর্থ হবে, প্রেমানন্দে মত্ত হয়ে “গোবিন্দ গোবিশ্দ 

রবে দ্িগ.দিগন্ত মুখরিত করতে পারবে । আবার প্রেমানন্দময়ের 
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প্রেমানদ্দমন্-মোহন বংশীধ্বনি শ্রবণে দেহস্থিত যমুনা উজান 
বইবে। নিজের স্বরূপ অবগত হ'য়ে, হরিপ্রেমময় গ্রবানন্দ লাভ 

ক'রে আত্মহার] হ'তে পার্বে, বল-- 

নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ বক্ষ । 

হরি বোল, হরি বোল, হরি বোল। 

রাম রাম সীতারাম, জয় জয় রাম সীতারাম। 

হরি। সবই শুনলাম, কৃষ্জলীলার বৈদিক প্রমাণ দিতে পার? 
ক্ষেপ। | রাম বাম সীতারাম আচ্ছ।১ শোন রাম রাম সীতারাম। 

কৃঞ্চলীলার বৈদ্িকপ্রমাণ 
খিল-হরিবংশপর্ব টীক। 

ষ্ঠ অধ্যায় 

শকট ভঞ্জন 
"পৃথুরথে। দক্ষিণায়। অযোজ্যেনং দেবাসো। অমুতাসো 

অস্থুঃ| কৃষ্ণাদুদস্থাদর্য্যা বিহায় চিকিৎসস্তী মানুষায় ক্ষয়ায়ৈতেন 

ইতি মস্ত্রোক্তমর্থমুপবুংহয়তি শকটন্তেতি ॥” | 

মন্ার্থস্ত-_পৃথুর্মহান্ রথঃ শকটং দক্ষিণায়। দিশঃ সন্বন্ধি-মৃত্যু- 

করমিত্যর্থ:। অযোজি যোজিতঃ শক্রভি র্িত্যর্থাল্লভ্যতে । তমেনং 

রথং দেবাসে। দেবাঃ অমৃতাসে৷ অমৃতা আসমস্তাৎ অস্ুঃ পরিবার্্য 

স্থিতবস্তঃ ; এতন্মিন্স্ত3রে স রথঃ কঙ্চাৎ ক্জং প্রাপ্য তৎপ্রেরণেন 

উদ্স্বাৎ উ্থিতঃ, বিহ্বায় আকাশাশ্রিতঃ বিশেষেণ হয়তে গচ্ছতীতি 

বা যন্ত্রোৎক্ষিপগ্তুগোলকবদাকাশমার্গেণোথায় পতিতঃ সন্নষ্ট 

ইত্যর্থঃ। ততশ্চ অর্য্যা ঈশ্বরী স্বামিনী মাত! তত্রত্যপ্রজ। বা, 

চিকিৎসস্ভতী সংশয়বতী মান্ষায় মানুষন্য ক্ষয়ায় নাশায় এতেন 

পতত1 রথেনায়ং বালকঃ কথং ন নাশিত ইত্যত্র কারণবিশেষ- 

মপশ্বস্তী সন্দিহানৈবা তিষ্নবত্বীশ্বরকত্যমেতদিত্যবেদীতি ভাবঃ। 

এবমেব সর্যেষামর্থানাং প্রত্যঙ্ষশ্র তিমুলকত্বমুনেয়ং বেদোপবুংহণ- 

তাদশ্য শাস্্ম্ত ॥ ৪8৭॥ 



৮৮ মকার-বাব! দ্থিতীব 

বষ্ঠ অধ্যায় 

পৃতনাবধ 

“ছেতিঃ পক্ষিণী ন দভ্রাত্যস্মানাষ্্যাং পদং কণুতে অগ্রিধানে 

শন্নে! গোভ্যশ্চ পুরুষেভ্যশ্চান্ত্ব মা নে! হিংসীদিহ দেবাঃ কপোত 

ইতি” 

হেতিরাযুদ্ধবন্ধধকারিণী পক্ষিণী পৃতনারূপ! অল্মান্ ব্রজস্কান্ 
নদভ্রাতি নাভিভবতি প্রত্যুত অগ্নিধানে জাঠাবাগ্র্ধানে নিমিত্তে 
শিশোর্জাঠরমগ্রিং স্তনদানেন তর্পয়িতুম্ আষ্ট্যাম “আব গতি 

দীন্ত্যাদানেযু” আবয়তি পরলোকং গময়তি যৃত্যুন! গ্রাহয়তি বা 
দেহং দীপয়তি বা আস্ত্বী কষ্চতন্ুস্তস্তাং পদং স্বানং কৃণুতে কুষ্ঝং 

পায়ত্িতু স্ব-মৃত্যুব্ূপাং তাং তন্ং স্পৃশতি স্মেত্যর্থঃ ॥৩০।৪৪॥ 

সপ্তম অধ্যায় 
যমলাজ্ঞুনভঙগ 

শ্রুতি-_ 

“্যত্র মন্থাং বিবধ্ধতে রশ্রীন্ যমিতবা ইব। উলুখলহৃতা- 
নামবেন্দিন্ত্র জন্তলঃ তা নে! অগ্য বনস্পতিখত্বাবৃঘেভিঃ সোতৃভিঃ 

ইন্দ্রায় মধূমৎ স্ৃতম্ ॥” 
যত্র উলৃখলে মন্থাং মন্থানমিব মন্থানং লোকক্লেশকরং মাং 

বিবগ্নতে বিশেষেণ বপ্স্তি মাতরঃ বশ্ীনাদায় রশ্মিভিরিত্যর্থঃ | 

যমিতব! ইব নিগ্রহীতুমিব ন তু বস্ততো নিগ্রহীতুং মাতৃত্বেন 

ময়ি স্সিদ্ধত্বাৎ তেন উলৃখলেন স্তানাং পীডিতানাং কর্মমণি যষ্ঠী। 
উলুখলপীভিতান্ অন্মান্ হে ইন্দ্র মোচনসমর্থ! অব রক্ষ। পাদা- 

দিত্বাদাছ্যদাত্বমাখ্যাতম্। ইন্দু এবমেৰ ত্বং জন্তলোহমসি এনম্ 

মুঞ্ধমীতি জল্লিতুং মাং চ গোপিতুং ত্রাতুং লাতুম্ আদাতুং স্বাধীনং 

কর্ত,ধ সমর্থোহলি যতঃ অতোইব মামিত্যর্থঃ| এবং যদ] সর্ববান্ 

প্রার্থয়ন্নরপি ন মোচনং লভতে তদ1 বনস্পত্যোর স্তর! গত্ব। বন্ধন- 

দাম ত্রোটিতুং যাবদ বলং করোতি তাবদ্বনস্পততী এব উন্মুলিতো 
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দৃষ্ট1] বদতি তা নে! ইতি। ত্রাতৌ নোহম্মাকং ব্রজবাসিনাং 
বনস্পতিভূতো অতিপ্রঙ্গিদ্ধৌ যমলো অর্ভনজাতীয়ৌ ভে! বনস্পর্তী 
অগ্য ইন্দ্রায় ইন্দ্রংপ্রতি গন্তং স্ুতং তছুন্ুলনেন আত্মানং পীড়য়স্তং 

তদেৰ মধূমৎ অমৃতযুক্তম অতি সম্যগিত্যর্থঃ। যতঃ খঘৌ গতিমন্তো 
যুবাং স্বাবরত্বান্ মুকৌ স্ক ইত্যর্থঃ। খঘেভিগঁতিমত্তির্জঙ্গ মৈঃ 

জনৈঃ সোতৃভিরস্মদৃবন্ধনকবৈরুপলক্ষিতৌ৷ ॥১৭-২১ ॥ 

তৃণাবর্তবধ 

তছুপবুংহিকা শ্রতি-- 

“লাকং ক্ষ প্রয়ত চাষেণ কিকিদীবিন| সাকং বাতন্থ 

ধ্জ্যা সাকং নশ্য নিহাকয়া” ইতি। 
খেচরত্বেন যক্ষং পৃজ্যমিবাত্বানং মন্থুতে মিমীতে তোলয়তি 

বা যক্ষ£, হে যক্স রাক্ষপ তদ্বৎ পীড়কেতি বা, চাষেণ তত্বর্ণেন 

হরিণ! তব হস্ত্রা সাকং গ্রযত ভূমাবিতি শেষঃ। 

কিকিদীবিন! জ্ঞঃ সন্ দীব্যতীতি কিকিদীিঃ | কিধাতো- 

র্বাহুলকাৎ কিপ্রত্যয়ে লিড়্ভাবে চ কিকিবিদ্বান্ তেন ঝাড়তন্ত 
বায়োগ্রণজ্যা গত্যা যয়] ধৃলিবাত্যারূপয়৷ এনম্ উপরি নীতবানসি 

তয়া সাকং নশ্য নাশং প্রাপ্রহি। নিহাকয়। গত্যা চ সাকং 

ব| সাহিত্যং পতন এব ন তু নাশে অতস্তেন সহ পতিতঃ সন্ 

স্বয়মেক এব নাশং প্রাপ্ন,ভীত্যর্থঃ। এবং দেবৈরুক্তে তৃণাবর্তঃ 

পপাত মমারেত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥ 

--জ্রীহরিবংশে বিষুপর্ধটাকায়াং সপ্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭1 

দ্বাদশ অধ্যায় 
কালিয়দমন 

“যোহহত্নহির্স্বপস্ততর্দেত্যপাদহস্তে! অপৃতন্তদিন্্রম্” ইতি 

চোপদিষ্টং কালিয়দমনম্ উপবৃংহয়তি। তত্র মন্ত্রাবয়বয্ধো রর্থস্ত _ 



মকার-বাবা দ্বিতীয় 

যোহহিঃ সর্পোইপঃ যমুনাঙজ্জলানি ততর্দ বিষলম্পর্কেণ নাশিতবান্ 

তমিন্দ্রো অহন্ নাশিতবান্। পীড়নযাত্রমত্র হত্যর্থঃ। স চ অছিঃ 

অপাৎ পাদহীনঃ অহস্তঃ শ্বসন্ ইন্দ্রং অপৃতন্তৎ অযোধয়দিতি ॥ ১॥ 

ত্রয়োদশ অধ্যায় 
পেক্ককবধ 

“সমিন্্র গর্দভং সমৃণ”-_ইত্যমুং মন্ত্রমুপবৃহংয়তি,-ছে ইন্দ্র 
সবুণ মারয়েতি মন্ত্রপদার্থঃ॥ ১ 

চতুর্দশ অধ্যায় 

প্রলঘ্ঘবধ 

“বিইভে| দিবে! ধরুণঃ পৃথিব্য। বিশ্বা উত ক্ষিতয়ো হস্তে 

অস্যঃ অসত্ত উৎসে! গৃণতে নিযুত্বান্ মধেবা অংগুঃ পবত ইন্দ্রিয়ায় |” 

ইত্যেতং মন্্রমুপবৃংহয়তি তয়োরময়তোরেবমিত্যাদিন] | 

মন্্ার্তস্ত-হে সোম! তে তব মধ্যে! ব্রদ্দস্বরপিণ: 
অংশুবিবাংশুঃ অংশঃ পৃথিব্য। ধরুণঃ ভূমের্ধর্ত। রামরূপধারী শেষঃ, 
তে ত্বয়। অলৎ অন্তর্যামিণ] প্রবোধিতঃ সন্দীপ্যযমানঃ অতএব উৎসঃ 

তদাজ্ঞাকরণে উৎকন্ঠিতঃ নিযুত্বান জগতঃ প্রাণবাযুন্ধপী সৃত্রাত্মা 
সন্ গৃণতে আত্মনঃ স্বর্পং ত্বদ্বাক্যাদবগতং ভাবয়তি অহং পরমেশ্ব- 

রাদনন্তোহশ্যি দেবকার্য্যার্থমবতীর্ণোহম্মীত্যালোচয়তীত্যর্থঃ। ততো 

ভেতোঃ দ্িবঃ ছ্যলোকমগ্ডপস্ত বিষ্ুভঃ সত! ইব ভবস্তি তে বিষ্ভ: 

কিবস্তন্েদং দ্বিতীয়! বছুবচনম্। অত্যুঙ্ছিতান্ প্রলম্বাদীন্ বহৃত্বং 
বিভৃত্যর্থে । ইন্দ্রিয়ায় তদ্বধেন স্ববীর্ষ্যং প্রদর্শয়িতুং পবতে গচ্ছস্তি 
কিমস্তামুধং তদাহ-বিশ্বা ইতি। সর্বাঃ ক্ষিতয়ঃ নাশসাধনা- 
হাযুধানি অন্য হস্তে এব সম্তি অতো! মুষ্টিমাত্রেণ তং জঘানেত্যর্থঃ ) 
বিষ্োঃ সর্বাদেবতাময়তাদত্র সোমব্ূপেণৈবাস্ত স্ততিবোৌদ্ধব্যা | 



উল্লাস মকার-বাব! ৯৯ 

পঞ্চদশ অধ্যায় 

ইন্দ্রের বর্ষণ 

“আগ্রাবভিরহন্টেভিরক্ত,ভি্বরিষ্টং বজ্মাজিঘর্তি মার়িনি 

শতং ব। য্থ প্রচরন্ স্বেদমে সংবর্তয়স্তে! বিবর্তয়ন্নহ” ইতি মন্ত্রস্তোপ- 

হণার্থম। মন্ত্রার্থমাহ-_যন্য বজণঃ স্বেদমে স্বগৃহে বাধুর্বেন্দ্রে 

বাস্তরিক্ষস্বান ইতুযুক্রেরস্তরিক্ষে শতং বা ততোহধিকং বা সংবর্তযস্তঃ 
ধবর্তং প্রলয়ং কুর্বস্তঃ সাংবর্তকা নাম মেঘাঃ প্রচরন্ প্রাচরন্ 

সঞ্চারং কতবস্তঃ। স মারিনি মায়ামস্থষ্যে শ্রীকষচে বরিষ্টং 

শ্রেষ্ঠতমং ব্জমূ অশনিং তদ্বতীং মহাবৃষ্টিম আজিদর্তি ক্ষরতি | 
অক্ত,ভীরাত্রিভিঃ সগ্তভিরিতি পুরাণতঃ সপ্তরাত্রং বজ্রধারেণ 
পর্জন্তেন ববর্ষেত্যর্থঃ | তত্র হেতুমাহ-_আগ্রাবভিরহন্তেভিরিতি | 
গ্রাবভিবিতি সমুদায়িভিঃ গ্রাবসমুদায়ঃ শিলচ্চয়ে! লক্ষ্যতে যৈঃ 
অহন্তেভিঃ অহঃ ক্রতুম্স্তি তেইহস্তান্তৈঃ পর্বতে ক্রতুভাজি 
সতীত্যর্থঃ। মায়ী পুনঃ কিং চকারেত্যত আহ», বিবর্তয়ন্নহ 
ইতি চ, অনস্তরং মায়ী অহঃ ক্রুতুন্ বিবর্তয়ন্ বিপরীতং? 
বর্তয়ন্নাস্তে ইতি শেষঃ। 

ইন্্রয়াগার্থমাহৃতৈঃ সম্ভাবৈগিরিযাগং প্রবর্তয়তি মায়িনি 
ইন্দ্র মহতীং বুষ্টিং চকারেত্যর্থ:। তয়োঃ প্রবৃত্তয়োঃ তয়োঃ 

প্রবর্তমানয়োঃ ব্যতিযাতৌ ব্যতিক্রান্তো ॥ ১৪ 

অগ্ভাদশ অধ্যায় 

গোবদ্ধন ধারণ 

“তমন্য রাজ। বরুণস্তমশ্থিন। ক্রতুং সচস্ত মারুতস্ত বেধসঃ। 

দাধার দক্ষমুত্তমমহবিদং ব্রজঞ্চ বিষুণঃ সখিব। অপোণু'তে” ইত্যেতৎ 
মন্ত্রমুপবৃংহয়তি । 

মন্রার্থস্ত-অন্ত বিষ্কোস্তং পর্বতার্থং কৃতং স্বং স্বেন সম্পার্দিতং 

ক্রহৃং বজ্ঞং বরুণোহশ্থিনৌ চ সচস্ত অশ্থমোদত্ত ? মারুতন্ত বায়োরপি 
বেধসঃ শর্ট, ততশ্চ স্বমখভঙ্গে কৃতে ইন্দ্র কুপিতে সতি বিষুণঃ 



৯২ মকার-বাব। দ্বিতীস্ 

উত্তমং শ্রেষ্ঠং দক্ষ বৃষ্টিনিবারণক্ষমম্ অহব্বিদঃ ক্রতোর্লবারং পর্বতং 

দাধার দধার ধৃতবান্, যতঃ সখিবান্ মহান্ ব্রজাখ্য-সখিসমুদায়বান্ 

ব্রজম অপোণুতে তেনাহবিদ1 শৈলেন আচ্ছাদয়তীতি ॥ 
-__টীক1১-১০ 

উনবিংশ অধ্যায় 

গোবিন্দাভিষেক 

মন্ত্রবর্ণ “তা বাং বাতৃষ্শ্সি গমধ্যৈ যত্র গাবো 
ভুরিশৃঙ্গা অয়াসঃ অত্রাহ তছরুগায়ন্ত বু: প্রমং পদমবভাতি 

ভুরি” ইতি। 
তানি বাংযুবয়োঃ রামকৃষ্ণযোর্বাসৃনি রম্যস্থানানি গমট্যে 

গন্তমূ উম্মসি উশ্বঃ কাময়ামহে, ন তু তত্র গন্তং প্রভবামঃ যত্র যেষু 
ব্স্তযু ভূরিশৃঙ্গা মহাশৃঙ্গবত্যে! গাবঃ অয়াসঃ সঞ্চরস্তি। অত্র 

ভূলোকে অহ নিশ্চিতং তৎ গোলোকাখ্যং পরমং পদং ভূর 

অত্যস্তং মুখ্যাদপি বিশিষ্টং অবভাতি অত্যন্তং শোভতে | বুণ্কঃ 

আনন্দবযুকন্ত উরুগায়ন্ত মহাকীর্তেরিত্যর্থঃ। 

বিংশ অধ্যায় 

রাসক্রীড1 বা হল্লীসক ক্রীডন 

“্পগ্ভাবস্তে পুকরূপা বপুংত্দ্ধ তন্টৌ ত্র্যবিং রেরিহাণ। 
খতন্ত সন্ম বিচবামি বিদ্বান্মহদ্দেবানামন্থুরত্বমেকম্ ॥৮-_ইতি-শ্রতিঃ। 

পদ্যাপত্ত ম্ অভিসারিণীভিগেোপীভিরভিসর্ত,ং যোগ] কৃষ্- 
ুর্তিঃ পুরুরূপ! বছরূপা বৰপৃংষি বহুনি বস্তে পরিধত্তে বহ্ধাত্বং 
গতেত্যর্থঃ। তথাপ্যন্তা উর্ধাগোগী সম্পর্কং বিন। তস্থো স্থিত মধ্যে 
ইতি শেষঃ। কীরৃশী ত্র্যবিং ত্রীন দেশান্ পার্শদ্বয়ং পুরস্তাচ্চ অবতি 

প্রকাশত ইতি ত্র্যবিঃ ত্রেধাভৃতাং দৃষ্টিং রেরিহাণ! গিলস্তী। 
উক্তরূপে রাসমগ্ডলে ছি একৈকন্ত! গোপ্যা উভয়তঃ কৃষ্ণঘবয়* 



উল্লাস মকার-বাবা ৯৩ 

পূরস্তাদেকঃ সর্বসাধারণীং ত্রিধাভূতামপি দৃষ্টিং প্রদেশত্রয়স্থঃ 
কাত্ম্স্যেন গিলতি ততোহন্থত্র নাপৈতীত্যর্থঃ। স। মূক্তিখতন্ত 
ধর্মস্য সম্মভূতা, তামহ্ৃচিজ্ত্য বিচরাযি ত্বদ্বিযুক্ত1! সতী বিদ্ধীতি 

কৃষ্লীলাহৃকারাৎ পুংস্বম আরোপয়স্তী কাপ্যবদৎ। দেবানাং 
কষ্ণাদীনামন্তেবাং বা! কৃষ্জেন বিযোজয়তাম্। অস্থরত্বং নির্দয়ত্বং 
মহৎ একং মুখ্যং কল্তাশ্চিদ রাসক্রীভায়াং তিরোহিতে কৃষ্জে ইদং 

বাক্যম॥২৫॥ ২৮ 

একবিংশ অব্যাস্ 

বুষভাম্্ুর 

“প্রনেমন্মিন দশে সোমো অন্তর্গোপানেমমাবিরস্থা 

কণোতি স তিগ্নশূঙ্গং বৃুষভং যুযুৎসন্ দ্রহস্তাস্থৌ বলে বন্ধো অস্তঃ 
ইতি মন্ত্রেণোপবৃংহিতঃ | 

মন্্রার্থস্ত-_অন্তর্গোপাঃ অন্তঃস্থিত্বা গোপায়নন্তর্যামী নেম- 

শ্মিন্ন্ধপ্রপঞ্চে স্বাবরে সোমঃ সোমাদিরূপঃ প্রদদৃশে প্রকর্ষেণ দৃষ্টঃ, 

নেমমর্ং প্রপঞ্চম্ অস্থা৷ অস্থিরং জঙ্গমম্ আবিঃ কণোতি প্রকটী- 
করোতি। সতিগ্মশরঙ্গং বূভং যুযুখসন্ যোদ্ধমিচ্ছন্ দৃঙআত্রেণ 

ভল্মীকর্তং শক্তোহপি লীলয়া তেন সহ যুযুৎসন্ দ্রঃ দ্রোহং 

কৃতবান্ তং হতবানিত্যর্থঃ। ততশ্চ বহুলে ব্রজে অন্তঃ রাসমণ্ডল- 

মধ্যে বদ্ধঃ ভক্তজনেন প্রেমপাশেন বদ্ধঃ সন্ তস্থৌ ক্রীডিতুমিতি 
শেষঃ ॥ ২৫ ॥ 

চতুখিংশ অধ্যায় 
কেশিবধ 

এতেনায়ং মন্ত্র উপবুংহিতঃ-_ 

“ন তা অর্বা রেগুককাটে! অশ্নতে ন সংস্কৃতত্রমুপযস্তি তা 

অভি উরুগায়মভয়ং তন্ত ত1 অন্ুগাবে মর্তস্ত বিচরস্তি যজ্নঃ" ইতি। 



৯৪ মকার-বাব! দ্বিতীয় 

তা গ! অর্বা অশ্বরবপী 'অস্ুরঃ রেণুককটিতি অতিশয়েন 
বর্ধতি তেন বা আবুণোতি বিশ্বমিতি রেণুককাটঃ। “কটে 

বর্যাবরণয়ো:” ইত্যন্মাৎ যউুকি ঘঞ। ন অশ্নতে নব্যাপ্লোতি 

সংস্কতঃ সংস্কারে! দাহচ্ছেদৌষধপানাদদিত্তেন ত্রায়ত ইতি। 
সংস্কৃতত্রো বৈদতন্তং প্রতাপি তা গাবঃ ন অভ্যুপয়ন্তি 

নির্বাধত্বাৎ যতস্তাঃ গাবঃ মর্তন্ত যজনঃ নন্দাদেঃ সম্বন্ধিত্তঃ অভয়ম্ 

উরুগায়ং মহাকীন্তিম্ অহুলক্ষীকৃত্য চবুস্তীতি মন্্রর্ঘঃ ॥ ২৭1২৮। 

এব য়ে কৃষ্সন্দেশঃ শ্রতিভিঃ খ্যাতিমেয্যতি | 

দেবতানাং দিবিস্বানাং জগতশ্চ জগৎপতে ॥ *৩। 

শ্রুতয়*চ-- 

“অহম্চ কৃষ্মহরজ্জুনং চ বিবর্তেতে রজসী বেদ্ভাভি: 

বৈশ্বানরে! জায়মানে। ন রাজ! ব্যতিরজ্জ্যোতিযা গ্রিস্তমাংসি ।” 

এর দ্বারা কষ্ণার্ভুন যুদ্ধের কথ! ও খাগুবদাহছের কথা বল! 

হ'য়েছে। 



ভগ্রে সৃষ্টেঃ প্রপঞ্ন্) ঘ আস্তে বটবীজবগ । 
অষ্টারং চ পুনস্তন্ প্রণৰং প্রণতোহম্মহম্ ৷ 





“মকার-বাবা। 

তৃতীয় উল্লাস 

শিবলিজ ও শালগ্রামের উৎপত্তি, ভীদের ত্রিবিধ ভাবা, 
ভ্ীরামায়ণ, শ্রীমহাভারতের প্রয়োজনীয়তা, নাষ-বূপ- 

লীলা-ধাম, মঞ্জগ্রহণ-রহন্য, শিব-ৰিধুঃ জাদি দেবতাগণের 
একত্ব, বেদোক্ত তেত্রিশ দেবতা, নাদ, নাদ হ'তে 

ওজ্কার ও তা হুণতে বর্ণমালার উৎপন্তি। 



ঈশ্বর-ব্ক্গ-বিঝুলাং রজং-সন্ব-তমোগুগৈঃ। 
জনকং যও পরং বস্ত তারকং পাতু নঃ সদ1॥ 



ছরি। 

ক্ষেপ। ৷ 

হরি। 

ক্ষেপ। । 

হরি। 

ক্ষেপ।। 

হবি। 

ক্ষেপ!। 

'মকার-বাব। 

তৃতীয় উল্লাস 

আরে পুরাণগুলোই অন্লীল। 
রাম রাম সীতারাম, কি অশ্লীল দেখলে রাম রাম? 

শিব গেলেন একবারে উলঙ্গ হয়ে মুনিদের পাড়ায় বেড়াতে, 

মুনি-পত্বীগণ ক্ষেপে গিয়ে তার পেছু পেছু ছুট লেন, মুনির কোন 

রকমে ঘর সাম্লে তাকে অভিশাপ দিলেন--তোমার লিগ খ'সে 

পড়ুক, ব্যস্, সঙ্গে সঙ্গে লিঙ্গ খ'সে পড়লো, অমনি পৃজার ব্যবস্থা ! 

কি কেলেম্কারী ! বলত ক্ষেপার্টাদ তোমার ত্রিবিধ ভাষা । 

রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, লৌকিকী ভাষা 

সাধারণ, কাব্যের ভাষা-_উলঙ্গ হ'য়ে গেলেন, মুনিপত্বীর। 

চুটুলেন, লিঙ্গ খসে পড়লো রাম বাম সীতারাম) আর 

সমাধিভাষ1--উলঙ্গ নিগণ-ব্রন্ম, মুনিদের আশ্রমে যান্, তাদের 

ধ্যানে ভাসেন্, ভাদের স্ত্রী-চিত্ববৃত্তিসকল ধাবিত হয়, মুনিরা 
অভিশাপ দিলেন__লিঙ্গ মাটীতে পড়ুক অর্থাৎ সাকার উপাসনার 

প্রতিমা হোক্, লিঙ্গ পড়লো, অঙ্গুষ্ঠমাত্র সাকার লিঙ্কের পূজার 
ব্যবস্ব! হুল রাম রাম; তার পুৃজায় স্ত্রী-শৃদ্রের সকলের 

অধিকার | পৃজ! ন1! ক'রূলে অপরাধ । মানবজীবনের প্রধান লক্ষ্য 
ভ্র্ হয় বিন1 উপাসনায়। শ্রুতি বলেন-_ 

অন্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষে! মধ্যে আত্মনি তিষ্ঠতি ॥ ১২ ॥ 

_কঠোপনিষৎ ২।১ 

অঙ্গুষঠমাত্রঃ পুরুষে! জ্যোতিরিবাধৃমকঃ ॥ এ 1১৩ 

অভিশাপকি? 

রাষ রাষ, নিগুণকে সগুণ করাই অভিশাপ রাম রাম। 

শিবলিঙ্গ পৃজ্জার অধিভূত কি? 
রাষ রাষ সীতারাম, যৃত্তিকাদি নির্মিত শিবের পৃজা--অধিভৃত, 
কৈলাসে চিন্মন্ব শিবের পৃজ1_-অধিদৈব, আর হৃদয়ে নাদ-লিজ 



হবি। 

মকার-বাব। তৃতীয় 

চিদাত্বক-নাদশ্রবণ--অধ্যাত্মপুজা রাম রাম সীতারাম জয় জয় 
রাম ীতারাম। *"+ 

দেবীভাগবতে তুলমী দৈবপরিমাণ লক্ষ বৎসর ঘোর তপন্। 
ক'রূলেনঃ তোমাদের ভগবান্ বিষুণ বর দ্িলেন। তারপর স্বামী 

সে'জে তার সতীত্ব নষ্ট ক'র্ূলেন। বৃদ্দ। শাপ দিলে--তুমি অতি 
পাষাণ, তুমি পাষাণ হও, ব্যস্, অম্নি বিষ্্র বরে তুলসী গণ্ুকী 

* পৃথিবীর বহুস্বানে শিবলিঙ্গ এখনও আছেন। পুথিবীর 

সর্বশ্রেষ্ঠ শিবলিঙ্গ তুকীস্বানে ব্যার্বলন শহরে ১২০০ ফুট উচু 
প্রতিষ্ঠিত আছেন ; হেড্রাপোলিস্ নগরে বিশাল শিবমন্দিরে ৩০০ 

ফুট উচু শিব আছেন। “কল্যাণ' তীর্ধাঙ্ক ৪৪৮ পৃঃ 
1 মিস মেও ওঁর উসকে পথপ্রদর্শক দয়ানন্দিয়োং কী তর্ক 

সে হিন্দু জাতি কে৷ বদনাম করনে কে লিয়ে কহ! জাতা ছে কি 

“শিব লিঙ্গ-পৃূজন একমাত্র ভারতীয় হিন্দু হী করতে হৈ", পরস্ত যহ 

কথন কিস প্রকার সভেদ ঝুটু হৈ, যহ মং আপকো অভী সপ্রমাণ 

সিদ্ধ কর্কে দিখ। ছুংগা। 
আপকে! বিদিত হোন। চাহিয়ে কি কাশীনিবাসী বাবু 

শিবপ্রসাদ নে 'পৃর্থী প্রদক্ষিণ! নামক এক বৃহতকলেবর সচিত্র 

গ্রন্থ প্রকাশিত কিয় থা, জে! জ্ঞান-মগুল কাশী ১৫২ ব্দপয়ে মেং 

মিলত হৈ। ইস পুস্তকমেং লেখক নে অপনী দেখী অনুভব কী 
বাতোং কা বিশদ বর্ণন ক'র্তে হু'য়ে ভারত কে বাহির পারে 

জানে বালে মন্দিরোং ক! ভী সচিত্র উল্লেখ কিয়া হৈ। ইসী 

প্রকার মান্ত পণ্ডিত কানুরাম শাস্ত্ীজী নে ভী অপনী 'মুর্তিপূজ।' 
পুস্তক মেং ভারতেতরদেশোং কী অহিন্দু জাতিয়োং মেং 
শিবপৃজন কা' প্রচার বতায়া হৈ। দ্বয়ং মৈংনে ভী ভারত সে 
বাহির ধর্ম প্রচার করতে হ'য়ে অপনী আংখো বহুত কুছ দেখ 

ওর অনুভব কিয়! ছৈ-_উস সব কে আধার পর ধমং খম ঠোক 

কর্ কহ সকতাহ্' কি-_-শিবলিঙ্গ-পুজন পৃর্থী কে তমাম ভাগোং 

মেং ওর সমস্ত জাতিয়োং মেং অগ্ভাবধি হোতা ।* কিস দেশ 



উল্লাস 

ক্ষেপা। 

মকার-বাব। ১০১ 

নদী হ'ল, আর বিষণ গগ্ডকী নদীতে পাষাণ হ*লেন। কীটে 
তাতে গর্ত ক'রূলে, বামুনবাবারা এনে তার পৃজার ব্যবস্থা 

ক'রূলেন। এই শুদ্বর! খবরদার শালগ্রাম ছু'স্নে। বলত 

াদ! এর তিনটি ভাষা কি? 

রাম রাম সীতারাম় লৌকিকী ভাষ! সাধারণ, কাব্যের ভাষা__ 

মেং কিস কিস রূপ মেং_কৌন জাতি কৈপে পৃজন করতী হৈ 
ইসকা খুলাস] স্থনিয়ে 
(১) জিস অফ্রীকা মেং আপ প্রবাস কর রছে হৈং ইসকে 

€২) 

€৩) 

(৪) 

(৫) 

(৬) 

সমীপকে ইজিগু (788506) মিসর দেশ মেং অসিরিস ওর 

“আঈলিস নামক লিঙ্গ ক পূজন হোতা হৈ। “অসিরিস' 
কে যস্তক পর তথা গলে মেং শিব কে সমান সর্প, হাথ মেং 

ত্রিশূল, অংগ পর ব্যাত্রচর্ষ হৈ, “ওর এ্পিস' নামক নন্দী 
বৈল পর সবার হৈঞ্তথ| বি্বপত্র কে সদৃশ এক বৃক্ষ 
কে পত্র পূজন মেং উপর অর্পণ কিয়ে জাতে হৈং। 

হুমারী কাশীপুরী কী ভাংতি বহাং ভী “মেম্পিস” নামক 

প্রসিদ্ধ যাত্রা ক! ঘযে €হ--যহ বাত আপ লোগোং কে। 

অবিদিত নহীং। 

ইসী প্রকার উসরী অফ্রীকা কী অরব জাতিয়াং ভী লিঙ্গ 

দ্বারা হী ঈশ্বরোপামন! করতী হৈং। 

গ্রীস-যুনান ( 079899) মেং “বেসক" ওর “প্রিয়েসস” ভাগ 

কী পূজা হোতী হৈ। 
ইটলী (1815 ),কী রাজধানী প্রসিদূধ রোমনগর জেং 

রোমন ঠৈথোলিক সম্প্রদায় কে ঈপাঈ শিব-লিঙ্গ পূজা 

করতে টং | 
(8০০৪০৫ ) স্বট্ল্যাণ্ড কে গ্লাস্গো শহর মেং এ$ 

সুবর্ণ জড়িত বৃহৎ শিবলিঙ্গ বিদ্যমান ঠহ | 
নার্বে (2০: ) ওর স্বীডন (99080 ) মেং ভী 

লিঙ্গপৃূজন হোত হৈ। 



৮০২ মকার-বাবা তৃতীয় 

তপন্তা, সতীত্ব ন্ট ইত্যাদি, সমাধি ভাষা- গীতার শ্ীভগবান্ 

ব'লেছেন-- 

“পুরুষঃ প্রকতিস্থো৷ হি ভূঙংক্কে প্রক্কৃতিজান্ গুণান্' 
_শ্রীভগবদৃগীত1 ১৩1২১ 

পুরুষ প্রকৃতস্থ হয়ে প্রকৃতিজাত গুণনকল ভোগ করেন।' শিৰ- 
লিঙ্গ-পৃজায় প্রতি মুনিপত্বীগণ ছুটেছিলেন, তার জন্য লিঙগচ্যুতি 
হয়েছিল। 

প্রকৃতি তাকে শাপ দ্িলেন--কীটে তোমায় গর্ত ক'র্বে। সত্ব, 

1৭) 

(৮) 

(৯) 

(১০) 

(১১) 

(১২) 

(১৩) 

(১৪) 

(১৪) 

আস্ট্রিয়া-হংগরী ( 45868 লন 906৪ঘ্ড ) মেং ংত্রিস্বক' 

নামক লিঙ্গ কী পৃজ1 হোতী ছৈ। 
নবম-অসীরিয়! (:4885719) দেশ কে বিলন নগর মেং তীন 

সৌ ঘন হস্তপ্রমাণ ক! বড়৷ ভারী শিবলিশ্র হৈ, জিসকো' 
পূজা জাতা হৈ। 
স্যাম দেশ মেং “একোনিস' ওর এস্টরগৈটীস নামকে 

পাষাণময় শিবলিঙ্গ পূজে জাতে হৈং। 
অর্বস্তান কে মন্কা-শরীফ মেং “সংগে অসবদ+ ( মক্ষেশ্বর ) 

নামক শিবলিঙ্গ কে। হজ করনে বালে তমাম মুসলমান 

শ্রদৃধাপূর্বক চুমতে €হং। 
স্বমাত্া! (80868) ওর জাব। (085*) দ্বীপ মেং ভী 

শিবলিঙ্গ পূজন হোত! হৈ। 
যহুদিয়! দেশ মেং ইসরাইলী তথ] যহুদী সম্প্রদায় ক এক 

প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ হৈ, জিসে স্পর্শ করকে আজ তক ভা 

শপথ লী জাতী হে । 

জাপান (8০৪০ )কে ইস নগর মেং ভী লিঙ্গপুজন 
হোতা হৈ। 

সিলোন (লঙ্কা) মেং শিবলিঙ্গ পূজা হোতী ছৈ। 
সাইবেরিয় (81৪৮৪) কে তাশকন্দ নামক শহর মেং 

সিবিলিয়ন লোগ লিঙ্গপূজ| করতে ছেং। 



ল্লাস ষকার-বাবা ১৪৩ 

বুজ, তম এরাই কীট, এই কীটত্রয় নিওণ ব্রহ্গে ছিদ্র ক'রূলেন, 
শুদ্ধ সত্ব হ'লেন বিধুঃ, শুদ্ধ তষে হ'লেন শিব, আর শুদ্ধ রজোঃগুণে 

হ*লেন ব্রহ্ষা, এদের অবলম্বন ক'রে আমর! মূল কেন্দ্রে উপস্থিত 
হ'তে পারবো! রাম রাম। কবি কালিদাস বলেছেন-_ 

(১৬) 

(১৭) 

(১৮) 

(১৯) 

(২০) 

(২১) 

(২২) 

(২৩) 

মণ বজ্রসমুৎকীর্ণে হুত্রস্তেবাস্তি মে গতিঃ। 
হীরের দ্বার| ফুটে! করা মণিতে হৃত্রের হায় আমাদের 

অফ্রীদ্রীস্তান কে চিত্রাল, স্বাদ, বলখ, বুখারা1, কোহেকাফ 

আদি স্বানোং মেং চংচশোর' লিঙ্গ কী পুজ1 হোতী। 

হবাই টাপু কে আদিম নিবাসা ঈতি ভীতি ( অতিবৃষ্ধি, 
অনাবৃষ্টি, মুষক, টিডডী, আর্দি উপদ্রব) কে অবসর পর 

শাস্তি কে লিয়ে শিবলিঙ্গ পূজা! করতে হৈং। 

ঈরান মেং জালাময় লিঙ্গ কী পুজা! হোতী হৈ। 
দক্ষিণী অযেরিকা! (8০৩৮ 4209110% ) কে ব্রাজীল স্থান 

মেং শিবঃ গণেশ আদি দেবতাওং কী প্রতিমায়েং পুরানে 

ংগুহর খোদতে হুয়ে মিলি হৈং, জে! ঈদ] কে জন্ম সে 
সহস্রোং বর্ষ পূর্ব কী বনী হুঈ খগাল কীজাতী হেং। 
ইসদসে সহজ মেং হী যহ্ অনুমান কিয়! জ| সকতা হে, কি 

বর্তমান সাম্য কহী জানে বালী জাতিয়োং কে উদ্গম সে 

বহুত সময় পূর্ব বহাং প্রতিমাপুঙজন ক! প্রসার থ|। 

পেরু স্বান মেং মাটী ক! লিঙ্গ (পাধিবেশ্বর) পূজা! জাতা৷ হে। 
অমেরিকা কে পেম্ববো শহরমেং গোল-সরল-ঘিমুখী 
শিবলিঙ্গ তে । 

যুনাইটেড স্টেটস্ আফ২ অমেরিকা (.৪. &.) কে 

টেন্সী-নগর মেং এক বুহত, শিবলিঙ্গ পুজা জাতা হৈ। 
স্বামী রামতীর্থ ওর স্বামী বিবেকানন্দ কে প্রচার সে 

অমেরিক। মেং অনেক মন্দির বন গয় হৈং। অভী হাল 

মেং লগুন মেং এক বৃহৎ শিবালয় বনানে কী আয়োজন 

কী গই ছে।* 



মকার-বাবা তৃতী 

প্রবেশের পথ হ'ল রাম রাম সীতারাম, জয় জয় রাম সীতারাষ। 

আমর! সগুপ ব্রহ্ম পেলাম রাম রাম সীতারাম। 

হরি। শালগ্রাম পৃজায় আধিভৌতিকাদি কি? 
ক্ষেপ। ব্রাম রাম সীতারাম, আবিভৌতিক হ'ল সাধারণ শালগ্রামপূজ। 

আধিদৈবিক হ'ল হ্ুরধ্যমগুলমধ্যবর্তী নারায়ণপৃজ।, আধ্যাত্বিয 
হ'ল জ্যোতির্ময় ওক্কার রাম রাম সীতারাম । 

হবি। শুদ্রের ছু'তে নেই কেন? 
ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম নারায়ণের ধ্যান--প্ধেয়ঃ সদ সবিতৃমণ্ডল 

মধ্যবর্তী নারায়ণঃ* কূর্য্যমণ্ডলমধ্যবর্তী নারায়ণ, এ'র চিস্তা কর্ 

পপ এ পপ পল 

(২৪) 

(২৫) 

জিস স্বান মেং আপ বণন স্থন রছে €হং, কেনিয়! ক 
শপ 

রাজধানী নৈরোবী কা যহ গগনচুম্বী শিব মন্দির গতন। 
ইস অকিঞ্চন নে হী প্রতিষ্ঠাপিত কিয়! হৈ। ই 

প্রকার মুন্বাসা তথ! জাংজীবার কে শিবালয় ভী প্রতি; 

হে। চুকে হৈং। 

দক্ষিণ আফ্রীকা, মডাগাস্কর, ফীজী, মারিশস, গায়ন 

ওঁর টৈস্টইন্ডীজ আদি উপদ্বীপোং মেং ভী শিবাল 

ওর মন্দির বনতে জ1 রহে হৈং। 

বৈদিকজ্ঞান সে অপরিচিত তথা শিবলিঙগপুজন ক 

বৈজ্ঞানিকতা কো ন সমঝ সকনে বালে বিদেশী লো' 

তো আজ তক অপনী কুলপরম্পর1 সে চলী আনে বাল 

মর্যাদ1 কে অন্নুসার শিবলিঙ্গ দ্বার] পুজা করতে আর 

ঠং পরস্ত বৈদিক হোনে কা দম ভরনে বাল 

সমাজ শিবলিঙ্গ কো, মৃত্রেন্দ্রিয়' বতাকর সর্বসাধারণ কে 

ঈশ্বরপৃজন সে পরাদ্ধুখ করন! চাহত1 হৈ, যহ কিতদ 
শোচনীয় দশ! হৈ! 

্যহ শিবালয় অব পুর্ণ হো! চুক! 
“ওষ্কার ওর শিবলিজ” গ্রন্থরত্ব হ'তে শিবলিঙ্গ 

পুজনের বিশ্বব্যাপকত। দিত হ'ল । 



ভবি। 

ক্ষপ। | 

মকার-বাব! ১৬৫, 

হয়? শুদ্র আপন কর্মফলে যে বীর্ষ্যে যে রক্তে দেহ ধারণ করেছেন 

তার পক্ষে জ্যোতির অন্তর্গত নারায়ণ চিস্তা কর! অসম্ভব; 

ব্রাহ্মণ গায়ত্রীর উপাসক, তিনি জ্যোতির চিস্ত1! করেন, গায়ত্রী 
উপাসনার দ্বার! জ্যোতির আবির্ভাব হয়, সেজন্ত শালগ্রামে 

ব্রাহ্মণের অধিকার । 

শ্রভগবান্ শক্করাচার্যয ব'লেছেন-_ 

শালগ্রামে বিষুবুদ্ধিবিজ্ঞানগ্রাহিকা ভবতি। এই শাল- 
গ্রামে প্রচুর সত্বগুণ আছে, এক দর্শনে, স্পর্শনেঃ এর চরণামূত 

পানে প্রচুর সত্বগুণ লাভ হয়। স্্ানের মন্ত্র_ 

সহশ্রশীর্ষ! পুরুষঃ সহশ্রাক্ষঃ সহত্রপাৎ। 

স ভূষিং সর্বতো বৃত্ব! অন্যতিষ্ঠদ্ দশান্ুলম্ ॥ 

তুলসীদানের মন্ত্র__ 

ইদং সচন্দনতুলশীপত্রং 

নমস্তে বহুরপায় বিষ্বে পরমাত্বনে স্বাহ1॥ 

সবই নিগুণ মহান্ ভাব। 

শিবের বেল অধিকার হ'ল কেন? 

রাম রাম সীতারাম, নারায়ণ শুদ্ধ-সত্বাধিষ্ঠিত, সেই নারায়ণের 

উপানন! সাক্ষাৎ জ্যোতির্ময় পরমাত্বার উপাসনা । আর শিব 

হ'লেন তমোগুণাধিষ্টিত, এজন্ত তমোগুণপ্রধান আচগ্াল শূদ্র এর 

পূজায় অধিকারী হ'লেন। 

শিবের ধ্যান হ'ল-_ 

ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরি নিভং-- 

রূপোর পাঙ্াড একট] চিন্তা ক'র্তে সবাই পারে, তার 

জন্য শিবলিঙ্গ পৃজ্জায় সকলকার অধিকার অষ্টমূর্তির পূজা_ 
সর্বায় ক্ষিতিমুর্তিয়ে নম: । 

ভবায় জলমূর্তয়ে নমঃ । 

রুদ্রায় অগ্নিমুর্তয়ে নমঃ | 

উগ্ান্ বাষুমূর্তিয়ে নমঃ | 

ভীমান় আকাশমূর্তয়ে নমঃ | 



হরি । 

ক্ষেপ1। 

হরি। 

ক্ষেপা | 

হবি। 

ক্ষেপা। 

হরি। 

মকার-বাব। তৃতীয় 

পণুপতয়ে বজমানমুর্তয়ে নমঃ । 

মহাদেবায় সোমমুর্তয়ে নমঃ | 

ঈশানায় হ্য্মুর্তঁয়ে নমঃ 
লিঙ্গপূজ! ও স্মরণ করাচ্ছেন তার মহান্ ভাব। 

সেই প্রথমে পূজার কথ! কথা মনে কর--অষ্চাবতার, 
বিভব, বৃহ, পর এবং অস্তর্ধ্যামী। শিবলিঙ্গের পুজা, হরগোৌরীর 
লীলাচিস্তা ক'রূতে ক'রৃতে এরা মূল কেন্দ্রে পৌঁছে গেলেন। 
এদের আর বিভব, বৃযহ' পর, অন্তর্ধ্যামী প্রভৃতি শ্াবৈষণবগণ- 
কথিত পথের অন্থবর্তন করৃতে হ'ল নারাম রাম সীতারাম। 

শৃদ্র যদি শালগ্রামপৃজ! করে তাতে কি হয়? 
বাম রাম সীতারাম-- 

ওক্কারোচচারণাদ্ধোমাৎ শালগ্রামশিলার্চনাৎ। 

ব্রাহ্মণীগমনাচ্চৈব শূদ্রশ্চাগ্ডালতাং ব্রজেৎ। 
ওঙ্কার উচ্চারণ, হোম, শালগ্রামশিল] অর্চনা এবং ব্রাঙ্গণী- 

গমন ক'বূলে শূদ্র চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হয় রাম রাম সীতাবাম। 

যেমন ওম্ ব'লে, শালগ্রামশিল1 পৃজ1 করলে, ্ম্নি সঙ্গে সঙ্গে 

চণ্ডাল হ'য়ে গেল? 

রাম রাম সীতারাম ওঙ্কার হলেন সমস্ত বেদের মূল, কেবল 

ওক্কারের উপাসনার অধিকার পরমহংসের ৷ কুটীচক, বহুদক, হুংদ 
এরাও গায়ত্রীর উপাসনা করেন। ব্রাহ্মণ এবং কুটীচক প্রভৃতি 

সন্যাসী-_-ওক্করের গৌণ অধিকারী রাম রাম সীতারাম। 
কেন গোঁণ অধিকারী ? 
রাম রাম সী'তারাম মহাভারত অহ্থগীতায় আছে--একদিন সর্পগণ, 

মহধিসকল, দেববৃন্দ, ও অন্ভুরসমূহ প্রজাপতির নিকট গিয়ে 
উপদেশ প্রার্থনা করেন, তিনি বলেন--ওম্। সেই ওক্কার মনন 
করতে করতে দেবগণের দানপ্রবৃত্তি, মহুধিবুন্দের দমণ্ডণ আর 
অস্ুরসকলের দর্ভভাৰ এবং সর্পগণের দংশন-প্রবৃ 'ত্ত বেডেছিল রাম 

রাম সীতারাম। যাদের যে ভাব, সে ভাব বাড়লে রাম রাম। 

কেন বাড়লো? 



উল্লাস 

ক্ষেপা | 

হরি। 

ক্ষেপা | 

হরি। 

ক্ষেপা। 

হরি 

ক্ষেপা। 

হরি। 

মকার-বাব! ১৩৫ 

রাম রাম সীতারাম, ওক্কার ত্রক্ম। ত্রন্ম শব্দটি পৰৃহি” ধাতু থেকে 
নিষ্পন্ন হ'য়েছে। “বৃহ ধ্বনর্ধেো” বৃহি ধাতুর অর্থ ধ্বনি এবং 
বৃদ্ধি। যার যে ভাব, ওক্কার জপ করলে ওক্কার সেই ভাব 

বাড়িয়ে দেবেন। কামী যদি ওক্কার জপ করেন, কাম বাড়বে, 

ক্রোধী যদি ওক্কার জপ করেন তো! ক্রোধ বাড়বে, লোভী যদি 
ওক্কার জপ করেন তো লোভ বাড়বে? সেজন্ত সগুণ মন্ত্র “রাম” 

“কষ” প্রভৃতি মন্ত্রগ্হণ ক'রে লীলাচিস্ত! মন্ত্রজপার্দি করত 

সগুণসাক্ষাৎকার অর্থাৎ ইঠ্টদর্শন হ'লে তখন সগুণমন্ত্র ইষ্ট অঙ্গে 

বিলীন হ'য়ে যাবে, নাদময় ওক্কার স্বতঃই আবিভূতি হবেন, 

জীবন্ুক্তি লাভ হবে, এইবার ওকস্কার উপাসনার প্রকৃত অধিকার 

লাভ ক'রে নিগুণ ব্রঙ্গে স্কিতিলাভে সমর্থ হবেন রাম ব্রাঙগ 

সীতারাম। 

চণ্ডাল কেন হবে ? 

রাম রাম সীতারাম, শুদ্র “রাম” "রাম" জপ ক'রূলে ক্রমে অগ্রসর 
হ'তে পার্তেন, কিন্ত তিনি তানা ক'রে ওকস্কার জপ করায় তার 

উর্ধগতি রুদ্ধ ভ'ল। কাম ক্রোধ লোভ তিনটা নরকের খোল! 

বার দিয়ে তিনি নরকে গেলেন। তার শুদ্রত্ব যে সেবাপরায়ণত 

তাও নষ্ট হ'য়ে গেল রাম বাম সীতারাম। 

হোম করলে চণ্ডাল হবে কেন? 

রাম রাম সীতারাম, হোমের অধিকার তাদের, ধাদের 

উপনয়নসংস্কার হয়েছে; তারাই ওক্কার, স্বাহাঃ স্বধা! উচ্চারণ 

করতে পারেন। শূদ্র উপনয়নসংস্কারহীন, তার জন্য বেদে ও 
হোষে ভার অধিকার নাই। 

গলায় এক গাছ! দডি দ্রিলেই তিনি ব্রাহ্গণ হয়ে গেলেন? 

রাম বাম সীতারাম না, পৰ্রাহ্মণ্যাং ব্রা্ষণাজ জাত: ব্রাহ্মণীর 

গর্ভে ব্রাঙ্গণের ওরসে ধার জন্ম-তিনি ব্রাহ্গণ রাম বাহ 

সীতারাম। এ দড়ি মধ্যেও ব্যাপার আছে-- 
ন1! ক্ষেপার্টাদ তা নয়, *ব্রক্ম জানাতীতি ব্রাহ্মণঃ” যিনি ব্রহ্মকে 

জানেন তিনিই ব্রাহ্মণ । 



ক্ষেপ। । 

হরি। 

ক্ষেপা। 

হরি । 

ক্ষেপা। 

মকার-বাব। তৃতীয 

রাম শ্বাম সীতারাম জয় জয় রাম লীতারাম, ব্রক্মকে যিনি 
জান্লেন তিনি পত্রহ্ষবিদ্”। তার কর্ম কর্বার আর শক্তি নাই, 

স্বযুম়াদ্বার মুক্ত, প্রাণ ওক্কারেই রমণ করে। তিনি কোন যন্ 

উচ্চারণ ক'র্তে পাবেন ন1। “অহরহ: সন্ধ্যামুপাসীত", 'ম্বাধ্যায়ো 

ধ্যেতব্যঃ, ব্রাঙ্গণ অহরছঃ সঙ্ধয। করৃবে, স্বাধ্যায় ক'র্বে। বেদ 

ব'লেছেন--ব্রাঙ্গণের এই এই কর্ম করতে হবে। ব্রাহ্মণের 
নিত্যকর্ম এবংবিধ, “ব্রহ্ম জানাতীতি ব্রাঙ্গণঃ' একথ। এজন্য ব+ল্্তে 

পারো না। ব্রাহ্মণ অর্থে তোমার জাতি ব্রাহ্মণ বুঝতে হবে 

রাম রাম সীতারাম। 

ব্রাহ্মণীগমনে শুদ্রের ত শক্তিই বাডা উচিত, তবে চণ্ডাল হুৰে 

কেন? 

রাম রাম সীতারাম-_ 

পরদার! ন গন্তব্যাঃ সর্ববর্ণেষু কছিচিৎ। 
নহীদৃশমনাযুষ্যং লোকে কিঞ্চন বিদ্যুতে ॥ 

যাদৃশং পুকষন্তে পরদারোপসেবনম্ ॥ ২১ ॥ 

যাবস্তো রোমকৃপাঃ স্থ্যঃ স্ত্রীণাং গাত্রেষু নিশ্মিতাঃ। 
তাবদ্ বর্ধসহআ্রাণি নরকং পযুণপাসতে ॥ ২২ | 

মহাভারত দানধর্খবপর্ব ১০৪ অধ্যা; 

সমস্ত বর্ণের কখনও পরদার গমনকর|। উচিত নয় 

পুরুষের পরদারগমন যেমন আমুনাশক, এমন জগতে আর কিছুই 

নাই। স্ত্রীগণের গাত্রে যত রোমকুপ আছে, পরদারগামী তত 

সহম্র বদর নরকে যন্ত্রণা ভোগ করে রাম রাম সীতারাম 

কাজেই পরদ।রগমনই পাপ, তার উপর উচ্চবর্ণ ব্রাঙ্মণী, তার 

আকর্ষণ বেশী, শৃদ্রকে একবারে শোষণ ক'রে ফেলেন, তার 
শৃদ্রত্ব পর্যযস্ত লোপ হয় রাম রাম সীতারাম। 
স্বীয় বিবাহিত! স্ত্রীগমন, আর পরস্ত্রীগমন এতে তফাৎ কি? 
রাম রাম সীতারাম ধর্মপত্বীগ্রহণ পুত্রের জন্য--“পুত্রার্থে ক্রিয়তে 
ভার্য্1”--আগে ধার! গুরুকুলে বাস ক'রে ব্রচ্ণ্য্য প্রতিষ্ঠার পর 

গৃহী হ'তেন, তার! পুত্রের জন্তই স্ত্রীংসর্গ ক'রূতেন। তাতে 



উল্লাস 

হরি। 

ক্ষেপা। 

ইব্রি। 

ক্ষপা। 

ইবি। 

মকার-বাবা ১০৯ 

তাদের ক্ষতি হতো না। বর্তমানে ব্রক্ষচর্য্য আশ্রম নষ্ট হলেও, 
বিবাহিত পুরুষের স্বীয় স্ত্রী সলভ, সহজেই স্ত্রীগমন ক'রৃতে 
পারেন; তাতে যেরূপ শুক্রক্ষয় হয়, আর পরস্ত্রী ছুর্লভ; তার 
চিন্তা, তাকে কচিৎ নির্জনে লাভ, এর জন্ত মন তাতে অধিক 

আবিষ্ট হয়, ফলে অধিক শুক্রক্ষয় হ'য়ে থাকে। শুক্র ব্রহ্ম__গুক্রই 
সব। সেই শুক্র অধিক ব্যয় হওয়ার ফলে শরীর রোগপ্রবণ ও 

আয়ুক্ষয় হয়। পরস্্ীর চিন্তা করতে কর্তে বুদ্ধি কুচিস্তাতেই 

ডুবে যায়--জীবন পণুতুল্য হয় রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম 

সীতারাম। 

শৃত্রের বেদে অধিকার নেই, বেদ পড়তে নেই বল্ছে। ? ম্যাকৃস- 

মূলার সাছেব, রমেশ দত্ত) বেদের অস্থবারদ ক'রেছেন। 

আলাউদ্দীন বেদ পড়ে “বেদতীর্থ* উপাধি পেয়েছে । তোমার 

অধিকারের কথা তোমার পুঁথিতেই আছে। 

রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, ম্যাকৃসমুলারবাবা, 
রমেশবাবা বা! আলাউদ্দীনবাব। বেদ দেখেননি, বেদের কক্কাল 

দেখেছেন, বেদ পড়েননি, বেদের হাড় চিবিয়েছেন রাম রাম 

সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম। 

সেআবার কি? হাড় চিবুনে মানে? 

রাম রাম সীতারাম, বেদপাঠের ব্যবস্থা ছিল- গর্ভাষ্টমে ব্রাহ্মণ 
বালক উপনীত হয়ে শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্তঃ ছন্দ, 

জ্যোতিষ--এই বড়ঙগ সহ গুরুমুখে বেদ শুনে বারবৎসর কাল বেদ 

অভ্যাস করবেন, তারপর সমাবর্তন করত গৃহী হবেন। সেই 
বেদ যদি ব্রঙ্গচর্য্য-তপন্তাহীন ব্যক্তি যথেচ্ছভাবে পড়েন, তাহ'লে 

বেদ-ভগবান কি তার স্বরূপ দেখাবেন? তা সভব নয়। 

অনধিকারী বেদের হাড় চিবিয়ে নিজের মুখ কেটে গেলে নিজের 

রক্তই পান ক'রে আনন্দ করেন, বেদের বিপরীত ব্যাখ্যা! ক'রে 

বেদ কিছু নয় বুঝিয়ে দেন, মূল লক্ষ্যে পৌছুতে পারে না রাম 

রাম সীতারাম। 

মূল লক্ষ্য কি? 



১১৬৩ 

ক্ষেপা। 

হরি 

ক্ষেপা। 

হবি । 

ক্ষেপা। 

হরি। 

ক্ষেপ।। 

হরি। 

ক্ষেপা। 

হরি। 

ক্ষপ। 

ষকার-বাব। তৃতীয় 

রাম রাম সীতারাম মূল লক্ষ্য হ'ল--“ওফার”। 
ওষ্কারের লক্ষ্য? 

রাম বাম সীতারাম পরে বোঝাবার চে! কর্ৃবে। রাম রাঃ 

সীতারাম। 

আচ্ছা, এখন অনেক ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্পজাতিবেদ বেদাস্ত পড়ে 

সন্র্যাসী হ'য়ে জগতের কত উপকার কচ্ছেন। 

রাম রাম সীতারাম নিফাম-লোহিতকর কার্ষ্যের অনুষ্ঠানে চিত্তশুদ্ি 
হ'লে চরমে জগৎকে ভোলবার জন্ত সন্ন্যাস গ্রহণের কথা শ্রুতি 

বলেছেন, পসন্যস্তং” বল্লেই সব ফুরিয়ে গেল, তার্দের কাজ রইল 

আত্মস্বর্ূপে স্থিতিলাভ। সেই স্থিতিলাভ হু'লেই তার জন্ম-মরণ- 

ষাতায়াত রোধ হ'য়েবাবেরামরাম। 

তবে এখন যে সন্র্যাসীরা লোকহিতকর কাজ কচ্ছেন, তার 
কিছুই নন্ বল্তে চাও? 

রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, আমর! ভাদের চরণে 

কোটি কোটি প্রণাম কর্ছি। তার! খুব ভাল কাজ কচ্ছেন। 
তাদের গোপনে জিজাসা ক'রে দেখো, তারা “আমরা তৃণ্চ 

এ কথ! বলবেন না। রাম রাম সীতারাম জয় জা 

সীতারাম। 

আচ্ছা, এইবার বল £ ভাগবত বল্লে--কুষ্ণ বড়, শিবপুরাণ বল্লে_ 
শিব বড়, দেবী ভাগবত বল্লে-দেবী বড়? এর মধ্যেকে বড়? মে 

সম্বন্ধে কি বুঝেছ ? 
রাম রাম সীতারাম, পুরাণে এক দেবতাকে বড় ব'লে অন্ত 

দেবতাকে ছোট বলার উদ্দেশ্য-_-আপনার ইষ্টদেবতার প্রতি 

অনন্তনিষ্ঠঠ আনয়ন । 

কথাট। বুঝিয়ে বল! 
রাম রাম সীতারাম ধর, ভাগবতে বিষুণ ও তার অবতার কুষ্খকে 

বড় বল! হয়েছে, সেই বিষুভই ব'লেছেন-_ব্রদ্ধা, বিষুঃ মহেশ্বর 
আমর! তিনজনই এক, আমাদের ধারা পৃথক দেখে, তার] ঠিক 
দেখে নাইত্যাদি : 



উল্লান 

হব্বি। 

ক্ষেপ1। 

যকার-বাৰ! ১১১ 

অহং ব্রন্ধ! চ শর্বশ্চ জগতঃ কারণং পরম্। &* 

_জ্রীমত্ভাগবত ৪1৭ 

রাম রাম ভূগুমুনি “কে বড়" জানবার জন্ত গেলেন ব্রহ্মার 

কাছে, ব্র্মাকে প্রণাম না করাতে তিনি ক্রুদ্ধ হ'লেন। শিবতার 

অসম্মান করায় ত্রিশূল নিয়ে তেড়ে এলেন। মুনি এসে বিষু্র 

বক্ষে পদাঘাত ক'রূলেন : বিষু বল্লেন__-আমার কঠিন বক্ষ, 
আপনার চরণে আঘাত লাগে নাই ত? তারপর বুকাম্থরের 

উপাখ্যানাদির দ্বার! বিষুণকে শ্রেষ্ঠ প্রতিপাদন কর] ত+ল। 

শিব সর্বদ পঞ্চমুখে রাম রাম করেন। (অধ্যাত্ম র।মায়ণ ) 

“অহং ভগবন্নাম গৃণন্ ক₹তার্থ:* ইত্যাদি । 

বিষুভক্ত ভাগবত প'ডে জান্লেন_ বিষ্ণুই সর্বশ্রেষ্ঠ, তা 

জেনে অনন্ভভাবে উপাসনার দ্বারা তার! পরে বুঝতে পার্লেন 
বাস্থদেবই সব, ছোট বড কেউ নেই, সবই আমার ঠাকুরের 

লীলামুর্তি-_সর্বং খন্বিদং ব্রক্ম। 
শিবভত্তও-__শিব বিষুণকে চক্রদান ক'রেছিলেন, বিষুঃ 

কষ এর]! শিবের তপন্ত| ক'রেছিলেন, এই ভাবে মহাভারত, 

শিবপুরাণাদি পাঠে শিবের শ্রেষ্ঠত্ব জেনে অনন্তভাবে উপাসনা! 
করতে লাগলেন। চিত্ত অস্তমুখ হ'য়ে গেল, শ্রেষ্ট-নিকষ্টের 

ভ্রান্তি দূর হ'ল, তিনি বুঝতে পার্লেন-_সর্বং খন্বিদং ব্রহ্ম, সর্ববং 

ব্রদ্ষোপনিষদম্। 
দেবীভক্তও দেবীভাগবত পড়ে দেবীকে সর্বশ্রেষ্টা জেনে 

উপাসনা ক'র্ৃতে লাগলেন, চিত্তের গাদ কেটে গেল, শ্রেষ্ট 

নিকষ্টের ভ্রান্তি দূর হ'ল, তিনি অনুভব ক'র্লেন-_সর্বং খন্বিদং 
বদ্ধ, সর্বং ব্রন্ষৌপনিষদং, নেহ নানাস্তি কিঞ্চন রাম রাম 
সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম। মারামারি তো! বাইরে 
দাড়িয়ে তপন্তায় চিত্ত নির্শল হ'লে-_-“কঃ কং পশ্যেৎ--কে 

কাকে দেখবে? 
রামারণঃ মহাভারত ও পুরাণের প্রয়োজন কি? 
রাম রাম সীতারাম ধার] অশুদ্ধচিত্ত, দেহাত্ববাদী, ভোগপরায়ণ, 



১১২ 

হরি। 

ক্ষেপা। 

হবি। 

মকার-বাব! তৃতীয় 

তাদের জন্ত সেই তুলসীদেবীর শাপে তিনটি ছিদ্র হ'য়েছে। ধর, 
শুদ্ধ সাত্কিক যে বিষু ভাকে কি ভাবে ধরা যাবে? তার জন্য চারটি 

উপায় ব'ল্লেন--নাঞ, রূপ, লীলা, ধাম । এই চারটিই চিন্ময়, 
এর মধ্যে যে কোন একটি গ্রহণ ক'ল্লে মানুষ মূল লক্ষ্যে পৌছে 
যাবে রাম রাম সীতারাম। 

রামস্ত নাম ন্বপঞ্চ লীল! ধাম পরাৎপরম্ 

এতচ্চতুষ্টয়ং নিত্যং সচ্চদানন্দবিগ্রহম্ ॥ 
--বশিষ্ঠসংহিতা 

রামের অর্থাৎ ইঞ্টদেবতার নাম, ব্ূপ, লীলা, ধাম শ্রেষ্ঠ 

হ'তে শ্রেষ্ঠ, নিত্য সচ্চিদানন্দবিগ্রহ | 
এবু মধ্যে প্রথম ধর-_নাম, প্রামপ। 

আমি যদি বলি_-ওতে কিছু হয়না । রাম মাহুযের নাম, কৃষ্ণ 

মানুষের নাম--ব্ধপ, লীল। কিছু নয়। 

রাম রাম সীতারাম আমরা বেদ, উপনিষদৃঃ রানপূর্বতাপিনী, 
উত্তরতাপিনী, শ্রীরামোপনিষৎ, মুক্তিকোপনিষদৃ, গোপালপূর্বব- 
তাপিনী, উত্তরতাপিনী, শ্্রীক্ষঞ্ণোপনিষৎ বাযায়ণ, মহাভারত, 
সমস্ত পুরাণ, সংগ্িতা, শ্রীভগবান্ শঙ্করাচার্ধয শ্রীভগবাদ্ 

রামাহুজাচার্য্, ভগবান রামানন্দাচার্যয, শ্রীনিশ্বার্কাচার্ধ্য, 

শ্রীভান্করাচার্য্য, ্রমাধবেন্ত্রপুরী, শ্রীঅদ্বৈতা চার্য্য, শ্রীঈশ্বরপুরী, 
শ্রীমন্মহাপ্রভূ, তার পরিকরগণ, কালিদাসের রঘুবংশ, ভত্টির 
ভট্টিকাব্য, বাণভটের হর্ষচরিত, শ্ীমহাবীরচরিত, ভবভূতির 

উত্তররামচরিত, প্রতিম। নাটক এবং অন্ঠান্ত কবিগণের কাব্য; 

নাটক, শ্রীভগবান্ রামানন্দের শিষ্য কবীর, ৫রদাস প্রভৃতি সম্তগণঃ 

শ্রীভলসীদাস গোস্বামী, কবি হেমচন্দ্র, কৰি নবীন সেন, রবীন্দ্রনাথ, 

কৰি রজনী সেন, শ্রীঅরবিদ্দ, শ্রীদিলীপ রায়, অন্তান্ত পণ্ডিত ও 

সজ্জনমগ্ডুলীর কথ! তোমায় আগে ব'লেছি। তাদের বানী 

ও উপদেশের দ্বার! স্থির নিশ্চয় হ'বো যে, শ্রীরামচচ্। শ্ীককচজ 
ভগবান্ ও ভাদের নাম; রূপ, লীলা, গুণ চিন্মন়। 

তবুও বদি আমি বলি--ওসৰ মানবে। না। 



টল্লাস মকার-বাব। ১১৩ 

ক্ষপা রাম রাম সীতারাম, জয় রাম সীতারাম। তাহ+লে তুষি ধাকে 

চরি | 

ক্ষপ]| 

ছবি। 

ক্ষুপা। 

রি | 

ক্ষপ। 

অত্যন্ত শ্রদ্ধা কর, সেই শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজবাবার কথা 
তোমায় শোনাবো । 

তিনি কি বলেছেন? 

রাম রাম সীতারাম জয় জয়রাম সীতার্রাম, “্ভীভগবানের রূপ, 

লীল। ও গুণের নায় তাহার নামও অপ্রাকত এবং চিদানন্দময় | 

নাম অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন । ইহার প্রভাবে এরশ্বর্য্য, মোক্ষ 
এবং ভগবৎপ্রেম পর্য্যস্ত পাওয়া যায় 1:-.** 

শ্রীরামনাম শ্রীভগবানের একটি বিশিষ্ট নাম। ইহার 

মহিমা অনস্ত, ইহাই তারকত্রক্ম নাম বলিয়। শাস্ত্রে বণিত হুইয়াছে। 

ইহ! প্রথৰ হইতে অভিন্ন ইহাও মুনিখধিগণ পুনঃ পুনঃ প্রকাশ 
করিয়াছেন” 

( দেবযান ১৩৫৬ শ্রাবণ ) 

যদ্দি ওকথ! ঠিক নয় বলি। 

রাম রাম সীতারাম, জয় জয় রাম সীতারাম, তাহ'লে তোমাকে 

এইরকম দগুবৎ হ'য়ে প্রণাম ক'রে নাচতে আরভ করবো । 

( ক্ষেপা হরিদাসবাবুকে দণ্ডবৎ প্রণাম করত ব্রাম রাম ব'লে ধেই 
ধেই ক'রে নাচতে লা*গলো, নাচের বিরাম নাই।) 
আরে থামে! থামো। (বার বার বলাতে ক্ষেপ! চুপ ক'রে 

দাড়াল) আচ্ছা, নাম ক'র্লে কি ক'রে ওষ্কারে পৌছান 

যায় সিষ্টি-মিটি-কিলি বল। এ বিজ্ঞানের যুগ, যা তা ব'লে 
বোঝালে তোমার কথ! কে শুনবে? 

বাম রাম সীতারাম জয় জর রাম সীতাব্বাম, আচ্ছা, শব্দ হ'তে 

জগতের স্থষ্টি,শব্দই জগদাকার ধারণ ক'রেছে, জান তো রাম রাম 

সীতারাম? 

বাগেৰ বিশ্ব! ভূবনানি জজ্ঞে 

বাচ ইৎ সর্বমমূতং যচ্চমর্ত্যমিতি। 

স্্থথর্দ 



১১৪ 

হবি। 

ক্ষেপা। 

হরি। 

ক্ষেপা। 

হব্বি। 

ক্ষেপা। 

হবি। 

ক্ষেপা । 

হরি। 

ক্ষেপা। 

মকার-বাব। তৃতী। 

বাক বা শব্দ হ'তে সমস্ত ভুবন উৎপন্ন হয়েছে, কি অমৃত 

কি মর্ত্য সকলই বাক্ বা শব্দসন্ভূত। 
ত। আর জানি না? 

রাম রাম সীতারাম, সেই শবব্রহ্গ পরা-পশ্স্তী-মধম1-বৈথরীরণে 
খেল! করেন; তা জান তো রাম রাম রাম সীতারাম সীতারাম। 

থুব জানি। আমি সন্ত সদৃগ্তরু লাভ ক'রেছি, শকের কথা আমা। 
তুমি কি শোনাবে, ধ্ন্াত্বক শব্দই শব্দ, বাকী সব বাজে। 
রাম রাম সীতারাম আমর] বর্ণাত্বক শব্ষের কথা বলবে রাম 

রাম রাম। 

ও আর কি শুনবে? 

রাম রাম উত্তম, তাহ'লে নাচি। 

1 রাম রাম ব'লে ক্ষেপা নাচবার জন্য উঠ.লো। ) 
থামে। থামে, আচ্ছা, তুমি কি জানে বল। 

রাম রাম সীতারাম, এক চঞ্চলচিত্তঃ যথেচ্ছভোজী, আচার হীন- 

ব্যক্তি দারুণ রোগগ্রস্ত হ'য়ে মরণ নিকটে জেনে গুরুর আশ্রয 
নিলে । গুরু বল্লেন__তুমি রাম রাম জপ কর। সেজপ ক'র্তে 

আরভ্ভ ক'র্ল, মন চতুদ্দিকে লাফালাফি ক'র্তে থাকায়, জগ 
ক'র্তে না পেরে গুরুদেবকে গিয়ে জানাল--বাবা আমি জগ 

ক'র্তে পাচ্ছি না; একে আমার মন চঞ্চল, তাতে বাড়ীতে 
চেঁচার্টেচি, কিছুই হচ্ছে না, আবার ঢুল আসে । 

গুরুদেব বলেন-_-আচ্ছা, এক কাজ করে৷, করতান 

বাজিয়ে নেচে নেচে নাম কীর্তন করগে। 

সে মেচে নেচে করতাল বাজিয়ে নাম ক'র্তে লাগলো । 

রাম রাম সীতারাম, কিছুদিন করার পর তার শরীরে রোমাঞ্চ ও 

থুব আনদ্দবোধ হওয়াতে সে তখন আরও বেশী সময় কীর্তন 
ক'রূতে লাগলো । 

কেন আনন্দ পেলো? 

রাম রাম সীতারাম, পরাম” এই শব্দ উচ্চারণ ক'বৃবে1-যেমন মনে 

হয়, অমনি মুলাধারে পরায় বদন-সামর্ঘ্যের শ্কুরণ হ'য়ে থাকে 



হরি । 

ক্ষেপা। 

হবি। 

ক্ষেপ।। 

হরি। 

ক্ষেপা' 

তরি | 

ক্ষেপা। 

হরি। 

ক্ষেপা । 

মকারশ্বাব। ১১৫ 

ক্রমে পশ্ব্তী মধ্যম! অতিক্রম ক'রে “রাম” শব্দ মুখে উচ্চারিত হয় 

--এইব্সপে শরীরে শব্রব্রক্ম খেলা করেন। এর মধ্যে কতকগুলি 
শব্দ মানুষকে অন্তমুখ করে এবং কতকগুলি বহিমুখ করে বাম 

রাম সীতারাম। 

কোন্ শব্ধ অস্তপুখ ও কোন্ শব্দ বহিরুখ করে? 
রাম রাম সীতারাম যে শব্দের দ্বার] বাইরের কিছু চাই-_-সে শব্দ 
বহিমুখ করে? যে শব্দে বাইরে কিছু চাই না__-তা৷ অস্তর্খ করে 
রাম রাম সীতারাম। 

সেকি রকম বল। 

রাম রাম সীতারাম, “আয়লো। অলি কুস্থম তুলি ভরিয়ে ডালা” 

অলি, কুস্থমতোলা, ডাল৷ এর সঙ্গে সঙ্গে মন বাইরে ছুটুলো, 

রাম রাম সীতারাম। 

কোন্ শবের দ্বার] মন অস্তমুখ হয়? 

রাম রাম সীতারাম, “শেষের সেদিন মন কর্রে স্মরণ ভবধাম যে দিন 

ছাড়িবে |” মন শেষের দিনের কথা মনে ক'রে বহিমুঁখ হ'তে পারলো 
না। ভগবানের সমস্ত নামই অস্তমুখ শব্দ রাম বাম সীতারাম। 

সে রাম রাম ক'রে নেচে নেচে কি পেলে? 

“রাম রাম সীতারাম” করায় সেই প্রাম” নাম অত্তমুখ শব্দ 

ভিতরে ঢুকে বাহাত্তর হাজার নাড়ীতে খেল! করতে লাগ.লেন। 

বাইরে উচ্চকীর্তনে সান্তিক পরমাণুর আকর্ষণ হ'তৈ লাগ.লো, 

ভিতরে সেই বামনাম সাস্ত্িক পরমাণুতে ভন্তি করতে থাকৃলেন। 
অনুলোমে পরা, পশ্যস্তী, মধ্যমা, বৈখরী ছিল, এবার বিলোমে 

বৈখরী মধ্যমায় উপস্থিত হ'তেই অনাহত নাদ আর্ক হ'ল। ক্রমে 

প্রীনাম ও সান্তিকপরমাণু দেহের দোষ নষ্ট ক'র্তে আরভ করলেন 

রাম রাম সীতারাম। 

দেছের দোষ কি? 
রাম রাম সীতারাম, যোগমতে--”কাম, ক্রোধ, মোহ, অন্রাগ» 

স্নেহ”। 
- মহাভারত শাস্তিপর্বব ৩০০ অধ্যায় মোক্ষধর্মম 



১১৩৬ 

হব্রি। 

ক্ষেপা। 

হবি। 

ক্ষেপা। 

হরি। 

ক্ষেপ!। 

হবি । 

ক্ষেপা। 

হরি। 

ক্ষেপণ । 

মকার-বাবা তৃতীয় 

সাংখ্যমতে-- 

“কাম, ক্রোধ, ভয়, নিদ্রা ও শ্বাস।” 

ওর ৩০১ অধ্যাক়্ 

দেছের দোষ নষ্ট হ'তেই রোগ সারলো। নাম আরও অন্করাগের 

সহিত করার জন্য ক্রমে অষ্টসান্তিকভাবের উদয় হ'ল। প্রাণে 

দর্শনের তীব্র আকাও। জাগলো । বহুবিধ নাদ ক্রমে প্রাণকে 
আকর্ষণ ক'র্তে লাগ.লেন। 

নাদ কত প্রকার? 

রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, কোটি সহস্র 

প্রকার। নাদ স্স্ম ভ*তে আরম্ভ করলেন, ক্রমে পশ্বস্তী 
অবস্থায় জ্যোতির আবির্ভাব হ'ল। দর্শনেচ্ছা অতি প্রবল 

হওয়ায়--প্হয় দেখা দাও নচেৎ দেহ যাকৃ” প্রাণের এই 

অবস্থা এলে, তার কৃপা হ'ল। ঠাকুর দর্শন দিলেন, মন্ত্র 

দবতায় লয় হ'য়ে গেল, নাদময় ওক্কার নুযুয়ায় খেলা ক'রৃতে 

লাগলেন। 

দেবতা। দেখ যায়? 

রাম রাম সীতারাম, হ। 

কি রকম দেখতে? 

রাম রাম সীতারাম “ভক্তচিত্বান্থমারেণ জায়তে ভগবানজ:।” 

“রাম রাম" কর্লে পাম দেখা দেন, “শিব শিব? ক'র্লে শিব দেখা! 

দেন, “গুরু গুরু” কণর্লে শিৰ দেখ! দেন, “কৃষ্ণ কৃষ্ণ" কণরূলে ক 

দেখ! দেন। 

এ চোখে দেখা যায়? 

রাম রাম সবই তার করুণার উপর নির্ভর করে; তিনি কপ! 

করলে এ চোখে দেখা যায়, এ চোখ তখন মে চোখ হয়? হৃদয়ে 

দেখ! যায়; সমাধিকালে জেযোতির মধ্যে দর্শন দেন: বর দেন, 

রাম রাম সীতারাম রাম। 

যার। ভক্ত নয়--যোগী বাজ্ঞাণী তার] কি পায়? 

রাম রাম সীতারাম-_ 



হরি। 

ক্ষেপা | 

হরি। 

ক্ষেপা। 
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বদস্তি তত্ততৃবিদন্তত্বং যজ্ঞানমন্বরমূ। 

ব্রদ্মেতি পরমাত্বেতি ভগব।নিতি শব্দ্যতে ॥ 

এক অধ্য়জ্ঞানকেই জ্ঞানিগণ ব্রহ্ম, যোগিগণ পরমাত্স! এবং 

ভক্তগণ ভগবান বলেন। যিনি যে ভাবে চান, শ্ীভগবান্ তাকে 

সেই ভাবে আত্মসাৎ করেন রাম বাম সীতারাম। 

তোমার কথাগুলি সংক্ষেপে বল। 

রাম রাম সীতারাম বৈথরীতে রাম রাম ক'রৃতে ক'রৃতে নায়ের কপ! 

হয়, নাম তখন দেহদোষ দূর ক'র্তে থাকেন, ভিতর বার সাত্তিক 

পরামাণুতে ভরে যায়। ক্রমে বিলোমে বাকৃ মধ্যমায় গেলে 

অনাহত নাদ আরুস্ত হয়, তখন ভক্তের দর্শন আকাজ্ষা! বাড়তে 

থাকে। পশ্বন্তীতে ঠাকুর কূপ! ক'রে দর্শন দেন, মন্ত্র দেবতায় 

লয় পায়। সুযুয়ার দ্বার মুক্ত হ?য়ে যায়, নাদময় ওক্কার সুযুমায় 

খেল করতে থাকেন। মাহৃষের কৃতিসাধ্য সগুণ উপাসন! 

এইখানেই শেষ হয়। তবে ভগবান্ এব পরও দর্শন দেন। দর্শন 

প্রথম মানসক্ষেত্রে হয়, বুদ্ধিক্ষেত্রে হয়, সে দর্শনে বিরহ থাকে; 

নিত্যলীলায় ছাড়াছাড়ি হয় ন! রাম বাম সীতারাম। 

নাদ কোন রকমে উদ্দিত হ'লে আর ভাবতে হয় না। 

কুগুলিনী-জাগরণেই নাদ অনুভূত হয় । 

উৎপন্শক্তিবোধস্ত নিঃশেষসর্ব কর্মণঃ | 

যোগিনঃ সহজাবস্বা স্ব়মের প্রজায়তে ॥ 

কুণ্ডলিনী জাগলে সর্ব কর্ম ফুরিয়ে যায়-_যোগীর 

সহজাবস্থা আপন। আপনি হয় রাম রাম সীতারাম। 

রাম রাম ক'র্লে মানুষ যোগী হয়? 

বাক বিলোমে মধ্যমায় এলে অনাহত নাদ অনুভূত হয়| নাদ- 

প্রাপ্ত মানব যোগিপদবাচ্য হন রায় রাম সীতারাম। 

তোমায় বল্লুম বটে ; কিন্তু শ্রীভগবানের কৃপ1 কি ভাবে 
কোথা দিয়ে আত্মসাৎ করেন, তা কেউ মনে রাখতে পারে নাঃ সব 

ঠিক ব'ল্তেও পারে না। এতে কোন নিয়ম নাই, তার 
অহৈতূকী রুপাসাপেক্ষ রাম রাম সীতারাম, জয় রাম সীতারাম। 
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হরিদাম। আচ্ছ।, রূপের দ্বার! কিক'রেহয়?. 

ক্ষেপা । 

হরি । 

রাম রাম সীতারাম রাম রাম 

নবঘনশ্যাম মুরতি মনোহর 

হামারি হিয়াপর জাগে। 

শ্রতিমূলে চঞ্চল কুণ্ডল মণিময়-- 

পীতবাস দোলে গীঠ ভাগে ॥ 
নীল-নলিনীদল আখি ছুটি উজ্জবল-_ 

বিজুরী চমকে রূপ রাগে। 

শতবিধুনিন্দিত চারু মুখপক্কজ-_ 
শিখিপাখা শোভে শিরভাগে ॥ 

ভূগুপদচিহ্নিত বিশাল হিয়া-মাঝে 

পরিমল ফুলহার রাজে॥ 

ইন্দ্ুবিনিদ্দিত কুন্দকুত্থমহাসি 

বন্দিত স্মরপদযুগে । 

মিনতি চরণ পর ভকতি মিলাও বধূ 

নিতি নিতি নব অচ্ছরাগে ॥ 

এই চিন্ময় ন্ূপ বর্ণনা! ও গান ক'রৃতে ক'র্তে রাম রাম 

সীতারাম জয় জয় রাম--চিম্ময় রূপের কপ] হয়। বাঁশী বাজিয়ে 

আকর্ষণ করেন, শেষে দর্শন দেন, ভক্ত কৃতার্থ হয় রাম রাম 

সীতারাম, জয় জয় বাম সীতারাম । 

লীলা! কি? 

ক্ষেপা। রায় রাম সীতারাম জয় জয় রাম, চিন্ময় লীলা, শিবছুর্গা, রাধা- 

কৃষ্ণ, গণেশ, স্র্য এদের সকলের লীলাই চিম্ময়। যিনি যে 

দেবতার লীল! আশ্রয় ক'রূবেন, তিনি তার কপ] পাবেন। দেবতা 
লীলার মধ্য দিয়ে তাকে নিয়ে গিয়ে আত্মসাৎ করবেন রাম রাম 
সীতারাম। বামন্ডক্ত রামায়ণ, কৃষ্ণভক্ত ভাগবত এই ভাবে ইষ্- 

দেবতার লীলাগ্রন্থ অবলঘ্ন ক'রে লীল৷ মনন ক'র্তে ক'রৃতে 

শ্রভগবান্ কূপ! করেন? দর্শন দেন, বাশী বাজে, নাদাত্বক ওক্ষারের 

খেল! চলে, শেষে নিত্য চিন্ময় লীলায় মিলিত হন। লীলাসম্বস্ধে 
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বন্ধু বাবার ছুটি গান শোন রাম রাম সীতারাম- 

বিধি যদি গুল্পলতা করিত নিকুঞ্জবনে। 

(তবে) সাজিতাম ব্রজগোপীর পদরজ আভরণে ৷ 

নিত্য নিকুঞ্জ মাঝারে সখীসনে অভিসারে-- 

আমি কিশোরী আমারে দলিতেন শ্রীচরণে ॥ 

হাতে বাশী কালশশী নিকুঞ্জ কাননে পশি 
স্বখে রছহিতেন বসি, মমোপরে প্যারীসনে ॥ 

ক্রীড়াশ্রমে রাধাশ্যাম ঘামিতেন অবিরাম 

অমনি পদের ঘাম লইতাম সযতনে ॥ 

বন্ধু বলিছে কাতরে কবে রাধাদাযোদরে-_ 

সাজাব হদর ভ'রে, ছেরিব প্রেমনয়নে ॥ 

রাম রাম সীতারাম, জয় জয় রাম সীতারাম। 

চরি। বদ্ধ ইনি কে? 

ক্ষপ | রাম রাম সীতারাম, জয় জয় রাম সীতারাম ; ইনি জগরদ্ৃবিখ্যাত 

ৃর্তিমান্ শ্রীনামবিগ্রহ প্রভূ জগদ্বন্ধু, নামই এর একমাত্র অবলম্বন 
ছিল। ভক্তচুড়ামণি শ্রীরামদাস বাবাজী মশাইকে ইনি বড় 
ভালবাসতেন, তিনি পরে তাকে “নিতাই গৌর রাধেশ্টাম হরে কৃষ্ণ 
হরে রাম? এই নাম-প্রচারক নিতাই-গৌরগতপ্রাণ শ্রীরাধারমণ- 

চরণদাস বাবাজী মশাইকে সমর্পণ করেন রাম রাম সীতারাম 

জয় জয় বাম সীতারাম। আচ্ছা! শোন-_ 

হাসলে| যমুন1 হাস, হাল ও চারুবদনে । 
মিশাব নয়ননীর তোর নীলনীর-সনে ॥ 

(যোর] নীরবে কারি ছজনে ) (মোর! নীরবে হাসিব দুজনে ) 

তোমার তীরেতে আসি বধূ বাজাইত বাশী 
পাগল করিত বাঁশী নব ব্রজবধূগণে ॥ 

(তার! ছুটিত ছুটিত) (শ্যামের বাশ শুনে) 
ধাইত গোপিনী সব শ্যামা দরশনে ॥ 

(তার! সবে ভ্রমিত কাননে ) €( তার অন্বেষিত প্রাণধনে ) 

(ও তোর পড়ে কিন! পড়ে মনে ) (বাকাসখার কথ।) 
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শুনি শ্টাম-বেণুগান তুমি বছিতে উজান, 

ত্যজি লাজ কুলমান কিশোরী পশিত বনে ॥ 

(রাই আসিতে আসিতে-_-) (শ্াম অভিসারে ) 

মিলিতেন কমলিনী শ্যাম নটবর সনে ॥ 

(তুমি দেখতে দৌভে একাসনে ) (তুমি ধন্ত করিতে নয়নে ) 

(তোমার দাস জগদ্বন্ধু ভণে ) ওলো। ও যমুনে ॥ 

রাম রাম সীতারাম। 

প্দিলীপ বাবার একটি গান-_ 

এ বুহ্দাবনের লীলা! অভিরাম, 

সবি আজে পে মনে, মোর পড়ে যে কেবলি মনে । 

এ আলোর ছুলাল, শ্যামলের প্রেমছৰিঃ 

আজে পড়ে মনে, মোর পড়ে যে কেবলি মনে ॥ 

সেই সখ সথী স'নে কুতৃহলে ঘাটে যাওয়1, 
সেই নির্মল নীল যমুনার জলে নাওয়া, 

সেখ! সমতানে সবে গুণমণিগুণ গাওয়া, 

মোর পডে মনে, মোর পড়ে যে কেবলি মনে ॥ 

সেই ফুল ফুল খেলা? কত অব্রণ্য বনে, 

কত তারার দেয়ালি, আকাশের আলপনে, 

মধু মুরলীধ্বনি শুনি পিয়াসী সনে, 

খোজ। কুজজে কুঙ্জে প্রেষল প্রেমল মনোমোহনে, 

আজে! পড়ে মনে, মোর পড়ে যে কেবলি মনে । 

কত ঠাদিনি রাতে সে অপরূপ রূপরাস, 

নিতি ব্বপের মন্ত্রে জাগানে! প্রেম উছাস, 
চির নবীনের রঙে রাঙান হদ্দি উচ্ছাস, 

আহ! আপন] হারারে বধূর বরণ আশ, 

আজে! পড়ে মনে, মোর পড়ে যে কেবলি মনে ॥ 

ওর! হাসে সবে বলে হায়রে মধুর হ্বপন, 

বলে কঞ্চকাহিনী কল্পনা! কবিবচন, 

বধু; সে সব কথ! ত শোনে ন। আমার শ্রবণ-_ 
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হরি। 

ক্ষেপা। 

হরি। 

ক্ষেপা। 

হরি। 

ক্ষেপা। 

হরি। 

ক্ষেপা। 
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ব্রজরমণীর কথা, আর সে রমণীরমণ, 

আজে পড়ে মনে মোর পড়ে যে কেবলি মনে ॥ 

রাম রাম লীতারাম, জয় জয় রাম সীতারাম। 

ধাম কি? 

রাম রাম সীতারাম অযোধ্যা, কাশী, বৃন্দাবন, মথুরাঃ ওক্কারেশ্বরঃ 

পুরী, রামেশ্বর, দ্বারক1, বদরীনারারণ প্রভৃতি হ'ল শ্রীভগবানের 

লীলাস্বল। তিনি এই সব স্থানে লীল। করেছেন। তথাস্ 

প্রচুর স্ুপরমাণু আপন! আপনি উৎপন্ন হয়। শ্রীমদ্ বিশুদ্ধানন্দ 
পরমহংসবাবা বলেছেন, সে কথা শুঃনেছ। যে কোন শ্রধাষে 

মানুষ যা এসে পড়ে থাকে, তা"হলে চিন্ময়ধাম তাকে নাম- 

রূপ-লীলা-গণ দিয়ে আনন্দ পারাবারে ডুবিয়ে দেন। অস্ত 

তার নিত্য চিন্ময় ধাম লাভ হয় রাম রাম সীতারাম। 

এসব নাম-বূপ-লীল-ধামের কথ। সমস্ত ভক্তই বলেছেন ? 

রাম রাম সীতারাম ই]। 

আমি যদি বলি ওসব কিছু নয়। 

বাম বাম সীতারাম, আমি তোমায় কবিরাজবাবার কথ 

শোনাবে]। 

তিনি কি বলেছেন? 

রাম রাম সীতারাম প্নামসাধনার ছুইটি দ্বিক আছে--একটিতে 

নামসাধন। নাদে পর্য্যবসিতি হয়, অপরটিতে ইহ ব্বপাভিব্যক্তির 

মধ্যদিয়! ভাবসাধনার পথে রসে পর্যবসিত হয়। রসের পথই 

নিত্য লীলার পথ। দুইটি পথে পরস্পর সম্বন্ধ বা যোগ আছে। 

আবার পৃথগ ভাবে প্রস্ানও সম্ভবপর ।*****.** 
০০০০০ নাম হইতে ভাবসাধনার পথে সদৃগুরুপ্রাপ্তি ও মন্ত্রসাধনার 

অধিকার জন্মে। মন্ত্রসাধনার ফলে দৈহিক উপাদান বিশুদ্ধ 

হয় ও মন্ত্রসিদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভাবদেছের বিকাশ হয়। তখন 

স্বভাবের পথ উম্মুক্ত হয় ও বিধি-নিষেধের গণ্ডী কাটিয়া যায় 

বলিয়! রাগমার্গে ভজনের অধিকার জন্মে ইহাই প্রকৃত 
সাধনা । সাধনার আরে আশ্রয়-তত্ব ব্যক্ত হয়। তাই রাগ- 



১২২. 

হরি। 

ক্ষেপ। 

হরি । 

ক্ষেপা। 

হরি। 

ক্ষেপা | 

মকার-বাব! তৃতীয় 

সাধন! সম্ভবপর হয়। ভাবসাধন। এক প্রকার বিরহের ক্রন্দন, 

কিন্ত প্রেমসাধন। মিলনের উল্লাস। পরে আশ্রয় ও বিষন্ন পরস্পর 

মিলিত হুইয়া এক হইয়া যায়। এই এক সত্তাই রস। এই 

সমরসতা সিদ্ধাবস্থা বা রসাদ্বৈত। এই মহাস্থিতিতে অনস্ত- 

লীলার স্ফুরণ সম্ভব হয়, তখন এক সত্ব! অনস্তর্ধপে ফুটিয়! উঠে। 
নিজের আনন্দ অনস্তকাল অনস্তভাবে নিজেরই মধ্যে আস্বাদিত 

হইতে থাকে, কিন্ত স্থিতি থাকে সেই একে । 

শুধু নামের মাহাত্ব্যে এতদূর পর্য্যস্তও হইতে পারে। 
যোট কথা নামের শক্তি অনস্ত ও অচিন্ত্য। 

৬ গ্ ও গা 

নাম চিম্মর়-রসবিগ্রহ ও চিস্তামণিস্বরূপ। ইহা জীবের 

সকল ছুঃখ দূর করিতে সমর্থ। উদ্ধারের এমন সহজ উপায় 

কলিযুগ বলিয়্াই নিরাশ্রয় জীবের মহাকল্যাণ সাধনের জন্য 

উদ্ভাবিত হইয়াছে । আশ! করি শ্রদ্ধালু ও ভক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ 

অগণিত সংখ্যায় এই উপায় গ্রহণ করিবেন এবং এই পথে নিজ 

জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিয়৷ তাপক্রি্ট অন্তান্ত শত শত 

জীবের পরমানন্দ লাভে পথপ্রদর্শক হইবেন। শ্রীভগবান্ জগতের 

কল্যাণ বিধান করুন্।” 

( জশ্রীনাদলীলামৃত-ভূমিক1। ) 
আমি যর্দ বলি--ওকথা মানি না। 

রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারামঃ তাছলে আমরাও 

“রাম বাম" বলে ধেই ধেই ক'রে নাচ.বে। রাম রাম সীতারাম। 

আচ্ছা, ইনি সদৃগুরুপ্রাপ্তি ও মন্ত্রের কথ! বলেছেন, ধর--আমি 

যেন মন্ত্র নেব, কোন্ মন্ত্র নেব? 
রাম ব্রাম সীতারাম জয় /জয় রাম সীতারাম, তোমাদের বংশে 

কোন্ দেবতার উপাসন! হয়ে আস্ছে, সদৃগুরু এইটি দেখে মন্ত্র 

দেবেন। 

যার যা ইচ্ছ। সে মন্ত্র নিতে পারে ন।? 

রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, যার শরীরে যে 



উল্লাস 

হরি। 

ক্ষেপা। 

রি | 

ক্ষপ] | 

চরি। 

ক্ষেপা। 

মকারশ্বাব। ১২৩ 

তত্বের আধিক্য আছে, তার সেই তত্তাধিষ্ঠাত্রী দেবতার মন্ত্র নিতে 

হয় রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম। 

আকাশম্তাধিপে। বিষ্ণুরগ্নেশ্চাপি মহেশ্বরী | 

বায়োরগ্রিঃ ক্ষিতেরীশে। জীবনন্ত গণাধিপঃ ॥ 

-মন্ত্রযোগসংহিতা 

বার শরীরে আকাশতত্তের আধিক্য আছে, তিনি বিষুর 
যন্ত্র নেবেন। অগ্নিতত্বের আধিক্য থাকলে মনেশ্বরীর, বায়ুতত্তের 

আবধিক্যে অগ্নি বা হ্ু্যয, ক্ষিতিতত্বের আধিক্যে শিব, জল- 

তত্র আধিক্যে গণেশের মন্ত্র নিতে হয়, যেহেতু এই দেবতাগণ 

যথাক্রমে পঞ্চতত্তের অধিষ্ঠাতা বাম রাম সীতারাম। 

মন্ত্র কিজন্ নেবো? 

রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, পাঞ্চভৌতিকদেছে 

আত্মবাভিমান হওয়ায় জীব বদ্ধ হয়। পঞ্চতত্ব অতিক্রম কর্বার 

জন্তই মন্ত্রগ্রহণ, মন্ত্রসিদ্ধি হ'লে ইঞ্টের দর্শনে সগুণমন্ত্রের ই্-অঙ্গে 

লয় ও ওক্কারের আবির্ভাবে পঞ্চতত্তু অতিক্রম হ'য়ে যায়ঃ সাধক 

নিগুণসাধনার যোগ্যতা লাভ করেন রাম রায় সীতারাম। 

আমার শরীরে কোন্ তত্বের আধিক্য আছে কি ক'রে বুঝবো? 

রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, পূর্বতন গুরুগণ সিষ্ 
ছিলেন, তোমার পূর্বপুরুষকে তার তত্বাহুপারে মন্ত্র দিয়েছেন। 

তোমাদের বংশান্ুক্রমে যে মন্ত্র চলে আস্ছে, সেই মন্ত্র নেবে বাম 

রাম সীতারাম। 

আমাদের বংশের ধর কৃষ্ণমন্ত্র, আমি কালীমন্ত্র নিতে পারি না? 

রাম রাম সীতারাম না, কালীমন্ত্র নিলে পূর্বপুরুষের তপন্যার 

সাহায্য পাবে না। ধর, তোমাদের সাতপুরুষ ধ'রে “ক্লীং কীং, 

জপ চল্ছে, পিতার বীর্য দিয়ে তোমার শরীরের সেই “কীং* এর 

সুক্ষ স্পন্দন “ক্লীং' বীজের দ্বার1 এসেছে, তুমি যদি এখন “ক্রীং ক্রীং' 
জপ কর, তাহ'লে তা তোমার দেহের স্পন্দনের অনুরূপ হবে না। 

তোমার দেহের স্পন্দন “কীং ক্লীং' তোমাকে গুষুয়ার দিকে নিয়ে 

যাচ্ছিল, তুমি “ক্রীং ক্রীং' ক'রে সে ম্পন্দনের ব্যাঘাত ক'রূলে, 



১২৪ 

হরি। 

ক্ষেপা। 

হরি। 

ক্ষেপা। 

হরি। 

ক্ষেপা। 

মকার-বাব৷ তৃতীয় 

তার জন্য তোমার ওক্কার লাভে, ন্ুযুম্নাপ্রবেশে বিলম্ব হবে। “ক্ীং 
২ জপ ক'রূলে পূর্বপুরুষের তপন্তার সাহায্য পাবে, স্পন্মন 

অন্তরুখী হবে রাম রাম সীতারাম | 
কোন্ কালে ঘি খেয়েছি, হাতে এখনও তার গন্ধ! আরে 

সাতপুরুষ আগে কঞ্মন্ত্র নিয়েছিলেন, তাতে আমার কি সাহাব্য 

হবে? 

রাম র্রাম সীতারাম কারুর হাপানী, কি ক্ষয়কাস অথব] পারা 

হ'লে লোকে জিজ্ঞাসা করে--এ রোগ কি বংশগত 1 একবিনু 
শুক্রের ভিতর দ্রিয়ে যদি হাপানী, ক্ষয়কাস বা! পারার বীজ আসে, 

পূর্বপুরুষের ছুষ্কৃতির ফল যদি বংশধরকে ভোগ কণ্রৃতে হয়, 
তাহ'লে পূর্বপুরুষের সাধনার ফল কেন না পাবেন রাম রাম 

সীতারাম? সেজন্ত কুলগুরু কুলমন্ত্র ত্যাগ ক'রৃতে নেই রাম রাম 

সীতারাম। 

ধর, আমার বাল্যকাল থেকে কালীর উপর ঝেঁকৃ, আমি বরাবর 

তাঁকে ভালবাপধি, আজ তাকে কি ক'রে বিসর্জন দিই ? 

রাম রাম সীতারাম যদ্দি আবাল্য কালীতে তোমার অগ্রাগ 

থাকে, তালে তোমার কালীমন্ত্রই নেওয়া উচিত--গুরুগণ এ 

কথ। বলেন, কিন্ত সাময়িক সঙ্গবশে যদি কালীতে শ্রদ্ধ1! উৎপন্ন 

হ'য়ে থাকে, তাহ'লে তা থাকৃবে না রাম রাম সীতারাম। পূর্ব" 
২স্কার তোমায় অবশভাবে টেনে আনবে? যেমন প্রীমদৃবিজয়রুফ- 

গোস্বামীমশাই ও আীমৎসম্তদাসবাবাজীমহারাজ পৈতা ফেলে ব্রাঙ্গ 

হয়েও স্থির হ'তে পার্লেন না, তাদের প্রকৃতি তার্দিগকে 

অবশভাবে টেনে এনে সগুণ উপাসনার আচার্য্যব্ূপে এক একটি 

সম্প্রদায়ের নেত! ক'র্ূলেন রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম 

সীতারাম। 

আচ্ছ1, বল তো ক্ষেপা্টাদ প্কীং ক্লীং” বার করে তাদের কি হয়! 

রাম রাম সীতারাম দেছট। স্পন্দনের উপর চল্ছে। ইন্ট্রিযগণ 

জন্ম-জন্মাস্তরককত দুষ্কৃতবশে বহিমুঁখ হ'য়ে বাইয়ের শব্ধ, স্পর্শ 
রূপ, রস, গন্ধ চাইছে । তার জন্য আকুল হ'য়ে বিষয়ে ঝাঁপিয়ে 



উল্লাস 

হরি । 

ক্ষেপা। 

ইনি । 

ক্ষেপা। 

হরি। 

ক্কেপা। 

মকারু-বাব। ১২৫ 

পড়ে আল ভোগ ক'র্ছে--এক সত্য যে সকল সাজে সেজে 

খেলা ক'র্ছেন সেই এককে ধরতে পাচ্ছে না। তার কারণ 

ইন্দ্রিযগণের বহিমুঁখতা, তার হেতু শারীরিক স্পন্দন, জন্মাস্তর- 
কৃত কর্মবশে বর্তমান জন্মের ম্ব-্ব-বর্ণোচিত কর্ম না করায়, যথেচ্ছ- 

ভোজনে, ব্রহ্মচর্যযহীনতায়, প্রাণস্পন্দন বিকৃত হ'য়ে কেবল 

বাইরের বূপ-রসের জন্ত আকুল ক'রেছে রাম রাম সীতারাম। 

এই “ক্লীং ক্লীং' মন্ত্র জপের দ্বার] প্রাণম্পন্দন কেন্দ্রাভিমুখ হবে, 
তারপর ওক্কার লাভ ক'র্বে রাম রাম সীতারাম। 

মাথ! নেই, মুণ্ড নেই “হিং টিং ছট্” বল্লাম, আর প্রাণ অস্তনুখ হয়ে 

নুযুগায় ঢুকৃবে ক্ষেপা্টাদ? 
রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, কে বল্লে মাথা 

নেই মুড নেই? মন্ত্রের অর্থ আছে-_কৃ মানে কৃঞ্চ১ ল্ এশ্বর্য্যশালী, 

ঈসস্তোষ, ং সুখ দিন ও ছুঃখহরণ করুন্, তরশ্বর্য্যশালী কষ 

আমায় সন্তোষ এবং ভূয়ানুখ দিন ও দ্বৈত-দুঃখ হরণ করুন” 

রাম রাম সীতারাম জয় জয় বাম সীতারাম। 

সব মন্ত্রের এরকম অর্থ আছে? হিং টিং ছট. নয়? 

রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, হা সীতারাম, *ক্রীং 
কৃ অর্থে কালী, র বহ্ধ, ঈ মহামায়া, ং সুখ দিন ও ছুঃখ হরণ 

করুন--“মহামায়। ব্রদ্ষময়ী কালী আমায় সস্তোষ ও ভূমাম্থখ 

দিন, দ্বৈত-ছঃখ হরণ করুন” রাম বাম সীতারাম। ং* হু 

শিব, র প্রকৃতি, ঈ মহামায়া, ং সখ দিন ও থেত দুঃখ হরণ 

করুন, “শিবের প্রকৃতি মহামায়া! আমায় ভূমান্থখ দিন এবং 

দ্বৈত দুঃখ হরণ করুন।” রাম রাম সীতারাম। র্রীং, ক্রীং, হ্রীং 

জপ ক'র্ৃতে ক'র্তে জাপক ওক্কারে পৌছে যাবেন রাম বাম 
সীতারাম। 

কৃবস্ল্লাম কালী হ'ল, কৃব্লাম কষ হ'ল, এ কেমন ? 

রাম রাম সীতারাম, কালী কষে তফাৎ নেই, একই ওঙ্কার কালী- 

কুষ্$রূপে লীলা করেন। ভক্তচিত্ত অন্থসারে ক কালী হন ও 

কষ হন। আচ্ছা!) আগে ওক্কারের উৎপত্তি কোথায় দেখি তারপর 



১২৬ 

হরি। 

ক্ষেপা। 

হরি। 

ক্ষেপা । 

হরি। 

ক্ষেপা। 

হবি। 

ক্ষেপা। 

মকার-বাবা তৃতীয় 

কখ কেথা থেকে আবিভূর্তি হ,য়েছেন_ত1! বোঝবার চেষ্টা 

ক'র্বে! রাম রাম সীতারাম। 

গোজামিল দিও ন! চাদ, তুমি “লব দেবত1 এক"-_বুঝিয়ে দাও 

দিকিনি ? 

রাম রাম সীতারাম, জয় জয় সীতারাম আচ্ছা, শোন রাম 

রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম। 
শিব বিষ্ণু প্রভৃতি সব এক-তুমি তার প্রমাণ দিতে পারে! ? 

রাম রাম শীতারাম শুন্বে রাম রাম? 

বল। 

রাম রাম সীতারাম-_ 

সর্বেষামেব তত্বানাং যঃ পরঃ পুকষঃ স্মতঃ | 

তম্মাদব্যক্তমুৎপন্নং তত্বার্দি ত্রিবিধস্ত তৎ ॥২। 

পুরুষাব্যক্তয়োর্মধ্যে মহত্বং সমপছ্যত । 

স চাহস্কার ইত্যক্তো। যে। মহান্ সমূদাহতঃ ॥৩| 

পুকষে। বিষুরিতুযুক্তঃ শিবো। বা নামতঃ স্মৃতঃ | 

অব্যক্তত্ত উমাদেবী ্ীর্ব! পদ্মনিভেক্ষণ ॥ ৪ 

-বারাছে ২৫ অঃ 

সকল তত্বের যিনি শ্রেষ্ঠ তিনি পুকষ ব'লে স্মৃত হ'ন, 

তাতে অব্যক্ত উৎপন্ন হলেন, তা-ই সত্ব-রজ-তম আদি ত্রিগুণ, 

পুরুব এবং অব্যক্ের মধ্যে সঞ্জাত হ'লেন $ যিনি পুরুষ তিনি বিষণ 

অথব]1 শিব নামে শ্মুত ভন, আর অব্যক্ত হ'লেন উমাদেবী অথব 

কমললোচন। কমল] রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম। 

তুমি বাংল ক'রেই বল। 

রাম রাম সীতারাম পুরুষোত্তম স্বয়ং হরিই বজোগুণ অবলগ্বনে 
ব্রহ্মা হ'য়ে জগৎ সৃষ্টি কর্তে প্রবৃত্ত হন, যুগে যুগে এইক্মপ জগৎ 
স্থপ্টি করেন + কল্পকাল পর্য্যস্ত তা থাকে পরে নরসিংহাদি রুদ্ররূপে 
ংহার করে থাকেন। সেই হরি ব্রক্ষরূপে জগৎ স্যষ্টি, রামার্ি- 

রূপে পালন, অনন্তর রুদ্রক্নপে নাশ করেন। 
-পল্পপুরাণ ম্বগ ১ম অঃ &১1৫২1০৩ 



উল্লাস 

হবরি। 

ক্ষেপা। 

হব্রি। 

ক্ষেপ। | 

মকার-বাব। ১২৭ 

'ঝাম রাম সীতারাম সীতারাম সীতারাষয। 

আরও বল। 

রাম রাম সীতারাম কোটি কোটি ব্রদ্মাগুসকল শিব-শক্তিময়। বিনি 

শিব তিনিই কৃষ্ণ, তিনিই আত্ম!) যিনি ক তিনিই শিব। হরি 

শিবনিন্দ। শুনলে হৃদয়ে শেলাঘাতের নার মনে করেন। 

-_গায়ত্রীতন্ত্র «ম পটল 
রাম রাম সীতারাম। 

একটি মুর্তি-ব্রক্ষ! বিষুর মহেশ্বর তিনটি দেবতা । যার 

মন নানাভাবে ধাবিত হয়ঃ তার মুক্তি হয় না। ব্রহ্ম! বীর্য্যব্মী, 

হরি বাযুরূপে স্থিত এবং রুদ্র মনরূপে অবস্থিত--তিনটি দেবতা 
তিনটি গুণ। 

--জ্ঞানসক্কলিনী তন্ত্র 

রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম। 

সান্তিকপুরাণের কথ। বল। 

রাম রাম সীতারাম যিনি শ্রী তিনি গিরিজা, যিনি হরি 

তিনি ব্রিলোচন,_-এইরূপ সকলশাস্ত্রে সকলপুরাণে পঠিত 
হয়_-এ ভিন্ন অন্য প্রকার অর্থাৎ শিব-বিষুর গৌরী-লক্ীর 
ভেদ যে পাঠ করে, তাকে সর্বধর্শবহ্ষ্কিত নাস্তিক ব'লে 

জান্বে। 

-বরাহুপুরাণ সৌভাগত্রত অধ্যাক় 
রাম রাম সীতারাম এ পুরাণ শালগ্রামক্ষেত্রমাহাত্ব্য 

বর্ণনে-তমোগুণমুক্ত শিব আমার দক্ষিণ দিকে থাকেন, ইনি 

লোকসমূছের মধ্যে নিরতিশয় শ্রেষ্ঠ, হর সমস্ত লোকের মধ্যে 

প্রধান, তাকে ধারা জানেন ছে দেবি! তারা আমাকে অবগত 

হন। বার! আমাকে বিদ্রিত হন, তার! পরম শিবকে জ্ঞাত হয়ে 

থাকেন। হে বনুন্ধরে! আমি যেখানে শিব তথার, শিব যে 

স্বানে আমি সে স্থানে অবস্থান ক'রে থাকি। যিনি শিবকে 

বন্দন1! করেন, তিনি আমাকেই বঙ্গন। করেন। এইক্সপ আমার 
এবং শিবের একত্ব যিনি জানেন, তিনি অতি বিপুল সিদ্ধিলাভ 



১২৮ 

হবি। 

ক্ষেপা। 

মকার-বাবা তৃতীয় 

ক'রে থাকেন রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম। 
আৰে। শুনবে? 

বল--তমোগণমুক্ত মানে কি? 

রাম রাম সীতারাম, জয় জয় রাম সীতারাম পরে ব'ল্ছি। 

প্রীবদ্ষা ভ্রীমত্তাগবতে শ্রীশিবের স্তক ক'রেছেন- হছে ভগবন্ ( 
মাকডসা যেমন নাল উদ্গীরণ করত জাল রচন। ক'রে আবার 

নিজেই গিলে ফেলে, তদ্রপ শিব-শক্কিম্ব্ূপ আপনি এই বিশ্ব 

স্থজন পালন সংহার করেন ॥৩৭॥ 

--81৬ অধ্যায় 

শ্ীভগবান্ ব'ল্ছেন-_ 

আপনি যাকে অভয় দিয়েছেন, তাকে আমার বিশেষ- 

ভাবে অভয় দান কর] হয়েছে, আপনি আম! হ'তে আপনার 

আত্মাকে অভিন্ন দেখুন। যে আমি সেই আপনি, দেব-অন্কুরু- 

মানবগণ সহ এই জগৎও তাই। অবিগ্যামোছিতচিত্ব পুরুষগণ 

আমা হ'তে আপনাকে ও জগৎকে ভিন্নরূপ দেখে রাম রাম 

লীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম। 

-বিষুঃপুরাণ ৫ম অংশ ৩ অধ্যায় ॥ 

তাকে কেউ উমা, কেউ শক্তি, লক্ষ্মী, অন্ত কেউ বা 

ভারতী, গিরিজ1, অন্বিক! ইত্যার্দি বলে রাম রাম সীতারাম। 

ছে দক্ষ! এই যে আমি জগতের কারণ, আত্মা, ঈশ্বর 

সাক্ষী, শ্বপ্রকাশ এবং উপাধিশুন্ত, এই আমিই ব্রহ্মা এবং আমিই 
হর, আমিই গুণময়ী আত্মমায়াকে আশ্রয় ক'রে এই জগতের 

স্ষটি-স্থিতি-ধ্বংসের নিমিত্ত কার্য্য অন্থসারে বিভিন্ন নাম ধারণ ক'রে 

থাকি। আমি একমাত্র পরমবদ্স্বরূপ। অজ্ঞ ব্যক্তিগণ 

আমাতে ব্রহ্ম! রুদ্র এবং ভূত এই প্রকার ভেদ দর্শন করে, কিন্ত 
যে পুরুষ বিদ্বান এবং আমার ভক্ত তার যেমন মস্তক-হস্তাদি 

অঙ্গে পরকীয় বুদ্ধি হয় না, তদ্রপ আমার অন্ুবক্ত ব্যক্তি সমস্ত 
প্রাণীতে ভেদজ্ঞান করেন না। আমার্দের তিনজনের একই 

স্বরূপ এবং আমর] সর্বভূতের আত্ম । ধিনি আমাদের মধে' 



[াস 

বু। 

পা। 

রি। 

মকার-বাব। ১২৯ 

ভেদ দর্শন না করেন, তিনিই শাস্তিলাভে সমর্থ হন রাম রাম 

সীতারাম জয় জয় রাম সীতাব্রাম। 

--জ্বীমস্ভাগবত ৪1৭ অধ্যয়) ৫০-&৪ 
এতো! ওক্কারের কথা হ'ল, ওক্কারই সকলের আত্মা; ওকষ্কারই সব 

হ'য়েছেন। 

রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম, তা তে! তোমায় আগে 

ব*লেছি-_বেণুবল্পভ ছাড়া আর কিছুই নাই, তিনি বহুরূপে 

খেল। ক'চ্ছেন রাম রাম সীতারাম রাম রাম সীতারাম। 

যঃ শিবঃ সোহহুমেবেহ যোহহং স ভগবান্ শিবঃ। 

যিনি শিব তিনি আমি, ধিনি আমি তিনি শিব। 

--হয়শীর্ষে 

আমাদের আকাশ ও বাতাসের স্তার় কোন পার্থক্য নাই বলাম রাম 

সীতারাম জয় জনন বাম সীতারাম। 

--হুরিভক্তি বিলাস ১৪ বিলাসে 

আমার ভক্ত শঙ্করদেষী এবং শক্করভক্ত আমার দ্বেষ- 

পরায়ণ-_-এ দুজনেই যতদিন পর্য্যস্ত চন্দ্র স্থ্য্য থাকে, ততদিন 

নরকে বাস করে রাম রাম সীতারাম। 
আরো! মজার কথা শোন-_ 

এই সনাতন নারায়ণ জগন্মাত1 গৌরী, সেই ঈশ্বর 
নিজের শরীরকে বহুভাগে বিভক্ত কঃরে জগৎ সেজে অবস্থান 

কার্ছেন। আমার যে পরমতত্ত তা দেবতাদি মহধি সকল 
জানেন না। একমাত্র আমি দেবগণের দেবত।, আত্মা এবং 

ভবানী, বিষণ আমি নিক্রিয়ঃ শাস্তঃ কেবল (প্রকৃতিসঙশূন্ত ) 

পরিগ্রহবিহীন। আমাকেই লোকে কেশব, দেবী, অন্বিক ব'লে 

থাকে-কুর্মপুরাণ। 

বাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম লীতার[ম “চৈতন্তমাত্র- 

মোঙ্কারে। ব্রদ্ধেব সকলং স্বর়ম্ রাম রাম। 
তমোগুণযুক্ত শিব কি বল। 



১৩৩ 

ক্ষেপা। 

মকার-বাবা তৃতীয 

রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, 

হরঃ পুরুষধামত্বান্িগ প্রায় এব সঃ। 
বিকারবানিহ তমোযোগাৎ সর্বৈঃ প্রতীম্বতে ॥ 

-_ব্রহ্মসংহিতায়া; 

ক্ষীরং যথা দধি বিকারবিশেষযোগাৎ 

সঞ্জায়তে নহি ততঃ পৃথগন্তি হেতোঃ । 

যঃ শস্ভৃতামপি তথ। সমুপৈতি কার্য্যাদ্ 
গোবিশ্মমা্দিপুরুবং তমছং ভজামি ॥৯ 
সেই হুর পুকবের অশ্প্রযুক্ত প্রায় নিগুণ কিন্তু পুরুষে 

ইচ্ছায় কখন কখন সংহারাদি কার্ষ্য তম়োগুণের যোগ হছে 
বিকারীর তায় লোক সকলের দৃ্ হন্। 

যথা ব্রহ্মসংহিতায়--যেমন ছুগ্ধ বিকারবিশেষযোগে দধি 

রূপে পরিণত হয়, বস্ত্র বিবেচন। ক'রূলে সে হেতৃভূত-ছ্ধ ব্যতী 
অন্ত কোনও বস্তু নহে; তদ্রপ একমাত্র পরমাত্বা হবি মায়াযো: 

ৰশেব কার্য্য হেতু শস্তৃতা প্রাপ্ত হয়ে খাকেন, কিন্ত বস্তবিচা, 

শু হরিভিন্ন অন্য পদার্থ নন। অতএব যে ভগবান্ হে 

সমস্ত শক্তিমান পুকবসমূহের উদ্ভব হচ্ছে, সেই আদিপুক 

গোবিশ্কে আমি ভজন করি ॥৯| 

বিধাতার ললাট হ'তে, কখন ব৷ কমলাকাস্ত হ'তে কদ্রে 

জন্ম হয় এবং কল্পের অন্ত সন্কর্ষণ হ'তে কালাগ্নি রুদ্রের উৎপ 

হয়ে থাকে ॥১০। 

সদাশিবনাম্ী মুর্তিতে তমোগুণের গন্ধমাত্র নাই, ই 

সমুদয় শিবমুর্তির কারণ প্রভুর স্বয়ং অঙ্গরূপ। বাযু প্রন 
পুরাণ সকলে শিবলোকে উল্লিখিত মৃন্তি প্রদশিত হু'য়েছে ॥১১ 

ব্রক্ষসংছিতায় আদিশিব-কথন এরূপ, থাবা? 

কালশক্তি নিয়তি ব'লে ব্যাখ্যা করেন, সেই নিয়তিই ভগবা 

বিষুণশক্তি রমাদেবী, তিনি নিয়তই তার বশবর্তিনী। তা 
উভয়ের কখনও বিচ্ছেদ নাই। নিত্য সত্য পরমব্রদ্ধ ভগবা 

শু লিঙ্গপী হন এবং যিনি রমাশক্তি তিনিই যোনিরূপা পর 



উল্লাস 

হরি। 

ক্ষেপা। 

হবি। 

ক্ষেপা। 

হবি। 

ক্ষেপা। 

মকার-বাব। ১৩১ 

প্রকৃতি,-এই উভয় সংযোগাত্রক বীজকে কামবীজ বলে, এই 
কামবীজই ভগবান্ শ্রীকষ্ণের আকর্ষক মহামন্ত্র। 

--শ্রীসংক্ষেপ-ভাগবতামৃত 

বাম বলাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম । 

বারে! লক্ীই যোনিরূপা পরমা প্রকৃতি, আর পরমত্রহ্ষ 
ভগবান্ শিব, সবই ত এক দে'খছি। নানাশাস্ত্র ত একজনেরই 

নান। মুন্তি ধরে লীলার কথ! বলেছেন ! 

রাম বাম সীতারাম সপ্তশতীর প্রাধানিক রহন্তে বল1 হ'য়েছে__ 

সর্বস্তাগ্যা! মহালক্ী স্ত্রিগুণ। পরমেশ্বরী | 

লক্ষ্যালক্ষ্যস্বরূপ1 স! ব্যাপ্য কৃৎ্ন্নং ব্যবস্থিত ॥ ৪ | 

পরমেশ্বরী মহালক্ষী ব্রিগুণময়ী ও সকলের আছ] প্রকৃতি । 

তিনি সগ্ুণা নিগুণারূপে জগৎপ্রপঞ্চ ব্যাপ্ত ক'রে রয়েছেন 

রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম। সেই মহালক্ষমী 

হ'তেই মহাকালী মহাসরস্বতী হু'য়েছেন রাম রাম সীতারাম 

জয় জয় সীতারাম। 

ওক্কারের মধ্যে এই শক্তি কোথায়? অকারে ব্রহ্ষা, উকারে। 

বিষু, মকারে রুদ্র বলেছো, এখানে শক্তি কোথায়? 

রাম রাম সীতারাম শক্তি নাহলে এরা নিম্চল। ব্রহ্মার শক্তি 

ব্রক্মাণী, শিবের শক্তি রুদ্রাণী এবং বিষুতর শক্তি বৈষ্ণবী, শ্রী, ভূ, 
লক্মী। শ্রীভগবান্ শঙ্করাচার্য্য ব'লেছেন--শিব যদ্দি শত্তিযুক্ত 

হন্ তবে স্পন্দনে সমর্থ হ'তে পারেন। শক্তি ছাড়া কিছু নাই, 
সেই অবাউমনসোগোচর পরব্রদ্ষের শক্তিই সর্বস্ব 

মাণডক্যকারিকার ভায্যের টীকায় আনন্দগিরি মায়াকে 

ব্রঙ্গের চিত্ত ব'লেছেন রাম বাম সীতারাম-- 

তখৈবমার্দিকর্তা মায়ালক্ষণে স্বচিত্তে নামরূপাভ্যামব্যক্- 

' ব্ূপেণ স্থিতান্ শ্ষ্টব্যপদার্থান্ প্রথমং সিস্ক্ষিতাকারেণ অস্তবিভাব্য 
ইত্যাদি। 

উপনিষদে শিব-বিষ্ণর একত্বের কথা আছে? 

রাম রাম সীতারাম অনেক, আচ্ছা শোন-- 



১৩২ 

হুরি। 

ক্ষেপা। 

হরি । 

ক্ষেপা। 

মকার-বাবা তৃতীয় 

শিবায় বিষুব্মপায় শিবরূপায় বিঞবে | 

শিবন্ত হাদয়ং বিষুররবিষ্ঠোশ্চ হৃদয়ং শিবঃ। 
যথ। শিবময়ে। বিষুণরেবং বিষুময়ঃ শিবঃ ॥ 

স্-স্কনঙ্দোপনিষৎ 

শিব বিষুন্ধপ, বিষুর শিবরূপ | শিবের হাদয় বিষুও, বিষুএর 

হদয় শিব-_রাম রাম সীতারাম। 

উ্মাকুদ্রাত্বিকাঃ সর্বাঃ প্রজাঃ স্বাবরজঙ্গমাত | 

ব্যক্তং সর্ধমুমারূপমব্যক্তং তু মহেশ্বরঃ ॥ ১০ ॥ 

--রুদ্রহদয়োপনিষৎ 

চরাচরপ্রাণীসকল উমা-রুদ্রাত্বক, য! কিছু ব্যক্ত সব 

উমার রূপ এবং অব্যক্ত হ'ল মহেশ্বরের রাম রাম সীতারাম। 

তাহ'লে যা কিছু দেখা যায় সব উমা এবং যা অব্যক্ত তাই 

অহেশ্বর ? 

রাম রাম সীতারাম জয় জয় সীতারাম হ!। আত্ম-পরমাত্মা- 

অন্তরাতাকে জেনে পরমাত্বাকে আশ্রয় করলে । অস্তরাত্ব। 

্রন্া, পরমাত্ম! মহেশ্বর; আর সকল ভূতের বিষুণই সনাতন আত্মা 
রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম। 

প্রণবের মধ্যে শক্তি কোন্টি? 
রাম রাম সীতারাম অপরপ্রণব ব্রঙ্গা, প্রথমজ হিরণ্যগর্ভ 

মহাপ্রাণ-_ 

মকারস্ত উম] জ্ঞের! প্রশাস্তং শাশ্বতং ঞ্রবমৃ। 
--শিবপুরাণ 

রাধা-ছুর্গা-ব্রক্মাণী-সীতা-লক্ী সবই পর প্রণব রাম 

রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম। আচ্ছা শোন-_ 

জ্রীরামসান্নিধ্যবশাজ্জগদানন্দকারিণী। 
উৎপত্তি-স্থিতি-সংহারকারিণী সর্বদেহিনাম্ ॥ 

সীতা ভগবতী জ্ঞেয়। মূলপ্রকৃতিসংভ্ঞিতা। 

প্রণবত্বাৎ প্রকৃতিরিতি বাস্তি ব্রদ্ষবাদিনঃ ॥ 

'জীরামের সাম্রিধ্যবশে বিশ্বের আনন্দদায়িনী সকলদেহীর উৎপত্তি- 



উল্লাস 

হরি। 

্ষপ] | 

হরি। 

ক্ষেপা | 

মকারশ্বাব। ১৩৩ 

স্িতি-সংহারকারিণী ভগবত্তী সীতা মূল প্রকৃতি, প্রণবত্ব বলিয়। 

ব্রহ্ষবাদিগণ তাকে প্রকৃতি বলেন রাম রাম সীতারাম জয় 

জয় রাম সীতারাম। 

সেই সীতা সর্ববেদময়ী, সর্বাদেবময়ী, সর্বালে কমক্বী, 
সর্ব্বকীর্তিময়ী, সর্বধন্্ময়ী, সর্ববাধার-কাধ্য-কারণময়ী মহালন্ী। 

শ্রভগবানের ভিন্ন-অভিন্নন্ধপিণী, চেতন-অচেতনাত্মিক, ব্রহ্গ- 

স্কাবরগণের আত্মা তাদের গুণ-কশ্মবিভাগভেদে দেবতা-মনুষ্য- 

গন্ধবনবূপিণীঃ অস্থর-রাক্ষস-ভূত-প্রেত-পিশাচ-ভূতাদির ভূতশবীর- 

রূপিণী, ভূত-ইন্ত্রিয়মনঃ-প্রাণরূপ। রাম বাম সীতারাম জয় জয় 

বাম সীতারাম। 

তাহলে অপরপ্রণব হ'ল শক্তি, যা কিছু সব; আর পরপ্রণব 

হ'লেন--শক্তিমান্, তিনি আকাশের মত সব ব্যেপে আছেন! 

স্্য্যে সু্যযরশ্মিতেঃ জলে তরঙ্গে চন্ত্রে চন্দ্রকিরণে যেমন ভেদ 

নাই, তেমনি শক্তি শক্তিযান্ অভিন্ন এই ত? 
রাম রাম সীতারাম ই! 

বড় ধূম লেগেছে হৃদি কমলে 

মজ1 দেখিছে আমার মন পাগলে । 

হ্তেছে পাগলের মেল ক্ষেপাতে ক্ষেপীতে মিলে, 
আনন্দেতে সানন্দে আনদ্দময়ী পড়ছে ঢ'লে। 

রাম রাম সীতারাম। 

ই, বেদে কি একমাত্র দেবতার কথা আছে? 

রাম রাম সীতারাম ই 

ইন্দ্রংমিত্রং বরুণমগ্রিমাহ 
*. রথে! দিব্যঃ স সুপর্ণো গর্ত্বান্। 

একং সদ্ বিপ্রা বুধ বদস্ত্য- 

গ্রিং যমং মাতরিশ্বানমাছঃ ॥ 

--খণগ্বেদসংহিতা ২।৩।১২।৬ 

বস্ততঃ সৎ এক পরমাত্ন পরপ্রণবকে দেবতাতত্ববিদ্ 

মেধাবিগণ ইন্দ্র ( মরণত্রাত] ), মিত্র (দ্রিবসাভিমানিনী দেবতা ), 



১৩৪ মকার-বাবা তৃতীয় 

বরুণ € পাপনাশক রাব্র্যভিমানিনী দেবতা), দিব্য গরুত্বা্, 
অগ্নি, যম, মাতরিশ্বা (বাষু) ইত্যাদি বহু নামে উক্ত ক'রে থাকেন। 

এনমেকে বাদস্তযগ্রিং মহ্থমন্তে প্রজাপতিম্। 

ইন্দ্রমেকে পরে প্রাণমপরে ব্রহ্ম শাশ্বতম্ ॥ ১২৩ 
-মন্থুসংহিত1 ১২ অঃ 

বিঘ্বান্গণ € একজনকেই ) মনু, প্রজাপতি, অগ্নিঃ ইন্দ্র 
প্রাণ, অপরে শাশ্বতব্রঙ্গ ব'লে থাকেন রাম রাম সীতারাম জয় 

জয় রাম সীতারাম। 

পরমব্যোম চিদাকাশে সত্যলোকে পরমেষী প্রজাপতি 

সর্বভূতস্বামী সকল পদার্থকে তেত্রিশটি দেবতা দ্বারা ধ'রে 

আছেন। 

_শুরুযভূর্ববেদ ১৪।৩১ 

( সংক্ষিপ্ত দেবতাতত্ব--শিবরাম যোগত্রয়ানন্দ ) 

এক অদ্বিতীয় পরুমাত্বার €ভত্রিশটি দেবতা আছেন, 

এরা তারই অঙ্গ, তারই শক্তি। তেত্রিশটি দেবতাই বিশ্বজগতের 

রূপ, ধার! ব্রক্মবিদ্ তারা এদের তত্ব অবগত আছেন। 

_-অথর্ববেদ সংচিত1 ১০1২১ 

তেত্রিশটি দেবতার মধ্যে আটটি বনু, একাদশ রুদ্র, 

দ্বাদশ আদিত্য, প্রজ্গাপতি ও বষ কার । 
--এতরের় ব্রাহ্মণ ২।৪ 

অগ্নিপৃথিবী বাযু অন্তরীক্ষ আদিত্য স্বর্গ চন্দ্রমা ও 

নক্ষত্র--বিশ্বজগৎকে এ'র। বাস করান, তজ্জন্ত এরা বন্থু বলে 

কর্থত হন। 

শোত্র ত্বকৃ চক্ষু জিহব। ঘ্বাণ বাকৃপাণি পাদ পাযু উপস্ক 

ও মন-প্রাণিগণের কর্বকলের উপভোগ শেষ হ'লে এই একাদশ 

দেবতা মরণশীল শরীর থেকে যখন উৎক্রমণ করেন, তখন 

সকলে রোদন ক'রে থাকে ব'লে-এদের নাম রুদ্র। দ্বাদশ 

মাস-দ্বাদশ আদিত্য। ইউন্দ্রশব্ের অর্থ প্রাণীগণের বল ও 

বীর্ধ্য | যজ্ঞই প্রজাপতি ( শতপথব্রাঙ্গণ)। তিনটি দেবতা ক্ষিতি, 



ইবি। 

ক্ষেপা। 

মকার-বাব। ১৩৫ 

অস্তরীক্ষ এবং ছ্যলোক (নিরুক্ত)। শতপৎব্রাহ্গণ-_পৃথিবী, 
অস্তরীক্ষ ও স্বর্গ এই লোকত্রয়কে তিনটি দেবতা ব'লেছেন 

কারণ, সকল দেবতাই পৃথিবী» অন্তরীক্ষ ও স্বর্গ এই লোক- 

্রয়বর্তী। নিরুক্তকার অগ্নি অর্থে অগ্নি ও পৃথিবী, বায়ু 
ব'ল্ৃতে বায়ু ও অস্তরীক্ষ, এবং স্থ্য ব'ল্তে হৃর্ধ্য ও স্বর্গকে 

লক্ষ্য ক'রেছেন মোট ছয় দেবতা--শতপথব্রাহ্ষণ, অন্ন এবং 
প্রাণকে ছুইটি দেবতা বলেছেন, অন্ন অন্নাদ-_রয়ি প্রাণ 

গ্রাহ ও গ্রাহক--সোম ও অশ্রি(মোম অন্ন) এবং প্রাণ 

( আদিত্য ও অগ্রি)। 

এই প্রজাপতি অন্ন অন্নাদ, ভোক্তা ও ভোগ্য দুভাগে 

বিভক্ত হ'য়েছেন। কে একটি দেবতা? ( শতপথব্রাহ্ষণ ) 

প্রাই এক পদের অর্থ, এই প্রাণ সকল দেবতার আত্মা 

ব'লে ব্রহ্ম এবং মহৎ বুহৎ নামে আখ্যাত হু'য়েছেন। দেবতা 

এক, এখানে এক বল্তে সর্বদেবতাত্মক ব্রহ্ম লক্ষিত হয়েছে 

রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম। 

বৃহদারণ্যকোপনিষদে প্রায় এই রূপ আছে--অধিক 

দেড়জন দেবত| কে 1--যিনি বাযুরূপে প্রবাহিত হন। এসম্বন্ধে 

কেউ কেউ বলেন--বায়ু যখন মাত্র একাই প্রবাহিত হন, 

তখন তিনি দেড় হু'লেন কি করে? ইনি আছেন, তাই 

সর্বপ্রাণী অধিক খদ্ধিশালী হয় ব'লে ইনি দেড়। একজন 

প্রাণ, ইনিই বর্গ, ইনিই তৎ রাম সীতারাম সীতারাম, জয় 

জয় রাম রাম রাম। 0৩1৯৯ 

বৃহদারণ্যকে তিনশত তিন, তিনহাজার তিন দেবতার 

কথা বলেছেন, এ'র। সকলে তেত্রিশটি দেবতারই বিভূতি ; 
আর একটু বিশেষ, ইন্দ্র কে? মেঘগর্জনই ইন্দ্র যজ্ঞই প্রজাপতি। 
মেঘগর্জন কোন্টি-_বজ, যজ্ঞ কোন্টি-_পশুবৃন্দ বাম রাম 

সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম। 

তুমি মিথ্যাবাদী । 

বাম রাম সীতারাম ! 



১৩৬ 

হরি। 

ক্ষেপা। 

হরি। 

ক্ষেপা। 

মকার-বাবা তৃতী। 

তুমি ব'লেছিলে,--শান্ত্র বিশেষ কিছু জানো না, এখন ভে। 
অনেক কথা ব'ল্ছে।। 

রাম রাম সীতারাম, অনস্তকোটিব্রদ্জাণ্ড ধার একপাদে ভাস্ছে, 
সেই সচ্চদানদ্দঘঘন শবব্রক্ষ ওক্কারের শাস্ত্র হ'ল বিগ্রহ, তাবে 
জান্বার সাধ্য কারও নাই। তিনিই শাস্ত্র, অসীম অনন্ত শাহ 
মহাপারাবার। প্ৰস্তামতং তন্ত মতং” যিনি শাস্্কে জাম 
না৷ বলেন_-তিনিই জানেন। আরে পিপীলিক1 সপ্ত সাগরে। 
সন্ধান কি জান্বে? অতি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র আমর] শান 
কিজানি? যা ব'ল্ছি তা ওঙ্কারই বলাচ্ছেন--এর মধ্যে বিন্দুযাও 
স্বাধীনতা এ মূর্থের নাই। 

তুমি ওষ্কারের উৎপত্তির কথ! বল। 
ব্রাম রাম সীতারাম--জয় জয় রাম সীতারাম। 

সমাহিতাত্বনে। ব্রহ্গন্ ব্রহ্ষণ: পরমেষ্ঠিনঃ | 
হ্যাকাশাদভূত্রাদে! বুত্তিরোধাদ্ বিভাব্যতে ॥ ৩৭ 

বছুপাসনয়। বর্ধন ফোগিনে। মলমাত্বনঃ | 

দ্রব্যক্রিয়াকারকাখ্যং ধৃত্ব। যাস্ত্যপুনর্ভবম্ ॥ ৩৮ 
ততোহভৃৎ ত্রিবৃরোক্কারে! যোহব্যক্তপ্রভবঃ স্বরাট্। 

বস্তল্লিঙ্গং ভগবতে। ব্রহ্গণঃ পরমাত্বনঃ ॥ ৩৯ 

শৃণোতি য ইমং শ্ফোটং স্প্তশ্রোত্রে চ শৃন্তদৃকৃ। 
যেন বাগ.ব্যজ্যতে যন্ত ব্যক্তিরাকাশ আত্মনঃ ॥ ৪০ 

হ্বধায়ে। ব্রহ্মণঃ সাক্ষাদ্ বাচকঃ পরুমাত্মনঃ। 
স সর্ধমপ্রোপনিষদূ বেদবীজং সনাতনম্ ॥ ৪১ 

তন্ত হাসংস্তর়ে৷ বর্ণ অকারাদ্া। ভূগৃত্বহ | 
ধার্যযন্তে ধৈস্ত্রয়ো! ভাব। গুণানামর্থবৃত্তয়ঃ ॥ ৪২ 

_-শ্রীমভাগবত ১২ 
সমাহিতাত্ব ব্রক্মার হদয়াকাশ হ'তে অনাহত নাদ আবি- 

ভুত হয়েছিল, যে সময় জীব আপনার মনোবৃত্তির নিরোধ করে, 
সেই সময় তার এ অনাহুত নাদ অনুভব হয়। হে শোৌনক। 

শ্রেষ্ঠযোগিগণ এ অনাহত নাদের উপাসন। করেন আর তার 



উল্লাস 

হরি। 

ক্ষেপা। 

মকার-বাব! ১৩৭ 

প্রভাবে দ্রব্য (অধিভূত ), ক্রিয়! ( অধ্যাত্ব ), কারক ( অধিদৈব ) 
এই ত্রিবিধ মল নষ্ট ক'রে পরমগতি মোক্ষ প্রাপ্ত ঘছন। নাদ থেকে 
অকার-উকার-মকার ত্রিমাত্র যুক্ত ওক্কার প্রকট হু'য়েছেন। তাহার 

উৎপত্তি কেহ বুঝ.তে পারে না। তিনি স্বয়ং হৃদয়ে প্রকাশ পান। 
ওঙ্কার ভগবান্ ব্রহ্ম ও পরমাত্বার বোধক অর্থাৎ উহার বোধও 

ওষ্কারের দ্বার! হ'য়ে থাকে । যখন শ্রবণ ইন্দিয়ের শক্তি নুণ্ত হয়ে 

যায় অর্থাৎ কর্ণাচ্ছাদন পূর্বক বাহাশব্দ গ্রহণ ন1 কর! হয়, তখন 
পরমাত্া দ্বারাই এই ওক্কারের সমস্ত অর্থ প্রকাশকার স্ফোট-তত্ব 

শ্রবণ কর! হয়, যেহেতু স্ুযুপ্ত কালে পরমাত্বাই দর্শন করেন। এ 
ওঙ্কার দ্বার! হদয়াকাশে বেদবাণী অভিব্যক্ত হন্। ওক্কার অর্থাৎ 

প্রণব আপনার আশ্রয় পরমাত্ম! পরতব্রহ্ম পরপ্রণবের সাক্ষাৎ বাচক 
এবং ওক্কার সমস্ত মন্ত্রের হুক্ রূপ, কারণ--উহ1 বেদের সনাতন 

বীজ। ওষ্কারের তিন বর্ণ অ-উ-ম, উহ1 সত্ব-রজঃ তমঃ তিন 

গুপ, খাকৃ-ষজুঃ-সাম তিন বেদ, ভূর্ভ,বঃ-স্ব তিন অর্থ বা লোক, 
জাগ্রৎ-্বপ্র-স্ুযুপ্তি তিন বৃত্তিরূপে তিন তিন সংখ্যা বিশিষ্ট 

ভাবকে ধারণ করেন রাম রাম সীতারাম জয় জয় বাম 

সীতারাম। 
ওষ্কার তাহ'লে নাদ হ'তে উৎপন্ন হ,য়েছে, সেই ওক্কার বেদবাণী 

অভিব্যক্ত করে--ভাল ঃ বর্ণমাল। কোথা থেকে হ'ল? 

রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, 

শ্রীভগবাহ্ববাচ-_ 

স এষ জীবে। বিবরপ্রস্থতিঃ 

প্রাণেন ঘোষেণ গুহাং প্রবি্ঃ। 

মনোময়ং ুক্মুপেত্য ্ধপং 

মাত্র! স্বরে! বর্ণ ইতি স্ববিষ্টঃ ॥ ১৭ 

-আ্বমত্তাগবত ১১১২ 

প্রিয় উদ্ধব! সকলের জীবনদাতা। পরমাত্মা। মূলাধারাদি 

ষট্চক্রে ক্রমশঃ প্রকট হ'য়ে থাকেন। প্রথমে অনাহত নাদস্বরূপ 

পরাবাণী নামক প্রাণের সহিত মুলাধার চক্রে প্রবিই হন, অনস্তর 



১৩৮ যকার-বাব। তৃতীর 

মণিপুরচক্রে নাভিস্থানে এসে পশ্য্তীবাণীরূপ মনোময় হুক্রূপ 
ধারণ করেশ। তারপর হাদয়স্থ অনাহছত চক্রে এসে মধ্যমা" 

বাণীরূপে ব্যক্ত হন্। ক্রমশঃ মুখে এসে হৃম্ব দীর্ঘাদি মাত্র, উদাত্ত 

অন্ুদাত্তাদি স্বর, তথা ককারাদি বর্ণরূপ স্বুল বৈখরী-শব্ন্মপে 
পরিণত হুন্। অগ্নি আকাশে উম্ম! অথব৷ অব্যক্তবূপে অবস্থিত 

থাকেন। যে সময় বলপূর্বক অরণিকাষ্ঠ মন্থন কর] হয়ঃ তখন 
বাষুর সহায়তায় অগ্নি অতি হুক্ষরাপে প্রকাশ পান, তাতে 

ঘ্বতপ্রদানে বেড়ে প্রচণ্ড ব্ূপ ধারণ করেন। এরূপ আমিই 

শবব্রক্ষস্ব্ধপে পরা-পশ্যন্তী-মধ্যম1-বৈখরীশব্দন্ূপে প্রকট হই রাম 

রাম সীতারাম জয় জয় বাম সীতারাম। 

বেদ! ব্রন্গাত্ববিষাাস্ত্রিকাগুবিষয়৷ ইমে। 

পরোক্ষবাদ] খষয়ঃ পরোক্ষং মম চ প্রিয়ম্ ॥ ৩৫ 

ইত্যাদি, শ্রীমস্তাগবত ১১২১ 
"ই উদ্ধব। বেদ কর্শ, উপাসন! ও জ্ঞান এই ত্রিকাণ্ডা- 

স্ক। এই তিন কাণ্ডের দ্বারা প্রতিপাদিত নিবয় ব্রহ্ম এবং 

আত্মার একত। সমস্ত মন্ত্র "মার মন্ত্রদ্র্ট। খবি একথ। খুলে বলেন নি, 

পরোক্ষভাবে বলেছেন, এবং ইহ! গুপ্তভাবে রাখাই আমার অভি- 

প্রায়, সমস্ত লোক এর অধিকারী নয়, অন্তঃকরণ শুদ্ধ হ'লে 

বুঝতে পারে বেদের নাম শবব্রক্ষ, তা আমারই মুত্তি; এজন্য 
তার রৃহস্ত অবগত হওয়া অত্যন্ত কঠিন। এই শব্দবক্গ পরা, 
পশ্থন্তী, মধ্যমা ও বৈখরীবাণীরূপে প্রাণ, মন আর ইন্ট্রিয়ময়, 

সমুদ্রের স্তায় সীমারছিত এবং গভীর--তা বুঝ! অত্যন্ত কঠিন; 
সাধারণ প্রাণিগণ তার এ রূপ জানে না, মাত্র বৈখরীবাণীব্ধপ 

বেদকেই অবগত আছে। হে উদ্ধব। আমি অনস্তশক্কিসম্পন্ন এবং 

স্বয়ং অনন্ত ব্রহ্ম্বর্ূপ, আম! কর্তৃক মধিষ্টিত মুণাল-তত্তর স্তায় অতি 

হুল আমার রূপ প্রাণিগণের অন্তঃকরণে অনাহত নাদরধপে লক্ষিত 

হয়। ভগবান্ হিরণ্যগর্ভ স্বয়ং বেদমূত্তি এবং অমৃতময় | উহার 
উপাধি প্রাণ, আর স্বয়ং অনাহুত শব্দ দ্বারাই উচ্বার অভিব্যক্তি 

হয়। যেমন উর্ণনাভ আপনার হৃদয় থেকে মুখ দ্বার| জাল উদগারণ 



'উল্লাস মকারুশ্বাবা ১৩৯ 

ক'রে পুনরায় গ্রহণ করে, সেইব্নপ শব্দ-স্পর্শ আদি বাণী সকল 

সঙ্কল্প-কারক মনোরূপ নিমিত্ত কারণ দ্বার! হৃদয়-আকাশ হ'তে 
অনস্ত অপার বৈখরী বেদবাণী স্বয়ং প্রকট করেন, পুনরায় আপ- 
নাতে লীন ক'রে থাকেন। এই বাণী হদ্গত ওক্কারের দ্বার 

অভিব্যক্ত ম্পর্শবর্ণ (কখগঘউ, চছজঝঞ, টঠডঢণ, 
তথদপধন,পফবভম।) অআইঙঈউউখবা১ইএক্ও 

ও অং অঃ এই ষোড়শ স্বর, উদ্মবর্ণশ ষসহ,অন্তঃস্ত যরুলব, 

এইব্প বিচিত্র বৈদিক লৌকিক ভাবায় বিস্তৃত রাম রাম সীতারাম 

জয় জয় রাম মীতারাম। তাহ'লে আমর] বুঝলাম সচ্চিদানন্দঘন 
শ্ীভগবান্ নাদব্ধপে প্রকট হুন্। প্রথমে অনাহত নাদস্বরূপ পরা- 

বাণীব্ধপে প্রাণের পহিত মূলাধার চক্রে প্রবেশ করেন, নাভিস্থানে 

মণিপুরচক্রে পশ্যন্তীবাণীব্ূপ মনোময় হুক্রূপ ধরেন, তারপর হৃদয়ে 
এসে মধ)মাবাণীরূপে ব্যক্ত হন্, ক্রমে মুখে এসে তৃম্ব দীর্থাদি মাত্রা, 

উদাত্ত অন্ুদাত্তাদি স্বর ও ককারাদি বর্ণরূপ স্থল বৈখবীশব্দরূপে 

পরিণত হন্। শ্রীভগবান্ শবব্রক্ম ওক্কার অনাহত নাদ হ'তে 

উৎপন্ন হুন্, তাহ'তে অকারাদি বর্ণ সকল | তাহ'লে বর্ণমাত্রের 

উৎপত্তি ওক্কার হ'তে। ওক্কারের মকার পাদটি নাদময়। নাদ 

হ'তে ওকঙ্কার এবং পরমপদ হ'তে নাদউৎপত্তি ক্রম; সংহার- 

ক্রম--বর্ণসকল ওক্কাব্রে' ওষ্কার নাদে, নাদ পরমপদে লয় হয়। 

নাদে| যাবন্মনস্তাবন্ নাদাস্তে চ মনোন্মনী। 

সশব্দে চাক্ষরে ক্ষীণে নিঃশব্দং পরমং পদম্ ॥ 
_নাদবিন্দুপনিষৎ 

ব্রহ্ম প্রণবসংলগ্ন নাদে! জ্যোতির্ময়াত্বকঃ। 

মনস্তত্র লয়ং যাতি তর্দবিষ্জোঃ পরমং পদম্। 

মন সেই স্থানে লয় পায়, তাই বিষ্ণুর পরম পদ, যতক্ষণ 

'অনাহত ধ্বনি শোন! যায় ততক্ষণ আকাশের কম্পন! হ'য়ে থাকে, 

নংশব্ধ পরমাত্বা ব'লে কথিত হুন্। নাদ যতক্ষণ মন ততক্ষণ, 

নাদাস্তে মনের উন্মনী অবস্থ! হয় € বাযু স্মযুয়ায় গেলে মনের স্থিরত] 

হ'য়ে থাকে, মনের যে স্স্থির ভাব তার নাম মনোনম্মনী )। 



১৪৪ 

হরি । 

ক্ষেপা । 

হরি। 

মকার-বাব। তৃতীয় 

সশব্দ অক্ষর ক্ষয় হ'লে নিঃশবধ পরমপদ, সর্ধদ1 নাদাহু- 

চিন্তনের দ্বারা মনোবাধু নিরঞ্জনে লয় পায়। কোটিসহঅপ্রকার 
নাদ, শতকোটি বিন্দু ( অর্থাৎ জ্োতিঃ) ব্রহ্ম প্রণবনাদে লয় হয়। 

শ্ীভগবান্ শঙ্করাচার্য্য ফোগতারাবলীতে ব'লেছেন-- 
সদ। শিবোক্তানি সপাদ-লক্ষ- 

লয়াবধানানি বসস্তি লোকে। 

নাদাহসঙ্কানসমাধিমেকং 

মন্তামছে মান্ততমং লয়ানাম্ ॥ 

নাদাহ্ুসন্ধান নমোহস্ত তৃভ্যং 

তাং সাধনং তত্বপদন্য জানে । 

ভবৎ্প্রসাদাৎ পবনেন সাকং 

বিলীয়তে বিষুণপদে মনে। মে ॥ 

এ সংসারে সদাশিবকথিত সপাদ-একলক্ষ নয়যোগ বর্ত- 

মান, তার মধ্যে একমাত্র নাদাহুসন্ধানরূপ সমাধিকে আমি সমস্ত 

লয়ের শ্রেষ্ঠ মনে করি। 

হে নাদাহুসন্ধান! তোমার উদ্দেশ্যে নমস্কার ; আমি 

তোমাকে তত্বপদের সাধন বলে জানি, তোমার অনুগ্রহে প্রাণ 

বাধুর সহিত আমার মন বিষুণপদে লীন হবে রাম রাম সীতারাম। 

পরমপদ মানে কি? 

রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, ব্রহ্গলোক ( চতুরমুৎ' 

ব্রহ্মার সত্যলোক নয় ), বৈকুঠ, সাকেত, গোলক, টৈলাস প্রভৃতি 

নিত্য চিন্ময়ধাম রাম রাম সীতারাম। ৃ 
কবিরাজমশাই বিশুদ্ধবাণীতে ব'লেছেন-_-“ভ্রমর গুহা হ'তে সত্য' 

রাজ্যে প্রবেশ করা অতি সহজ, সত্যরাজ্যে সত্যন্থরূপ নিরাকার 

চিন্ময়পুরুষ অবস্থান করিয়া! থাকেন। উদ্ভমশীল যোগী সত্য. 

রাজ্যেও নিজেকে আবদ্ধ রাখেন না, কারণ সত্যরাজ্যেরও একটি 

পরাবস্তা আছে। সত্যরাজ্যের কথ! বলা যায় এবং কথ! শোনা 

যায়, যদিও সে কথ নিঃশব্দ বাণীমাত্র এবং সেখানে মিথ্যার কোগ 

ংম্রব নাই, কিন্ত সত্যরাজ্যের উর্ধে শব্দের গতি নাই ? সেই স্ব 



উল্লাস 

ক্ষেপা | 

হবি । 

ক্ষেপা | 

মকার-্বাব। ১৪১ 

হীন রাজ্য হইতে ভর্ধাকেন্ত্রে উর্ধপ্রবাছের ফলে আরোহণ ঘটিয়। 
থাকে; এ স্থানে গমন অত্যন্ত কঠিন বলিয়া কেহ কেহ উহাকে 

অগমলোক বলে বর্ণনা করিয়া থাকেন। সাধক এ স্তানে উপ- 

স্মিত হুইয়া পরমানন্দ সম্ভোগ করেন।” তুমি পরমপদে মন ও 
বায়ুর লয় হয় ব'ল্লে + পরমপদ ও সত্যরাজ্যে পার্থক্য কি? 

রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, পরপুরুষের ত্রিপাদ 

অপ্রকাশ, একপার্দে অনস্তকোটিব্রদ্মাণ্ড খেলা! করে; বৈকু 
গোলক আদি চিন্ময়্ধামই সত্যবাজ্য, এখানে চিম্ময়লীল। আছে, 

আর তদূর্ে চিন্ম়লীলা নাই। ছুইটিই এক, একটিতে চিন্ময়চলন 
থাকে আর একটিতে থাকে না রামরাম সীতারাম জয় জয় 

সীতারাম। 

মন্ত্রজপের দ্বারা কি রকম ক'রে কি হয় তা একবার বল। 

রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, প্রাম” এই দ্বক্ষর 

মন্ত্রট গুরুদেকদিলেন; জপ ক'রৃতে ক'র্তে শিষ্য বৈখরী থেকে 

মধ্যমায় পৌছিলে অকারজাত-উকারজাত নাদ অনুভব হ'তে 
লাগ্লো,, ক্রমে দর্শনের অতুযুৎকটু আকাজ্ষা জাগলো, ঠাকুর দর্শন 

দিলেন, মন্ত্র ওক্কারে লয় হু'লে!, ভক্ত নিত্যলীলায় মিলিত 
হলেন, জ্ঞানী তার বাঞ্িত পরমাকাশ একীভূত হ'য়ে গেলেন, 

যোগী তার ঈপ্সিত পরম জ্যোতিতে মিশে গেলেন রাম রাম 

সীতারাম। 

এইব্সপ কৃষ্ণ কৃষ্ণ ক'রূতে ক'রৃতে নাদ পাওয় যাবে, দর্শন 

হবে, যন্ত্র লয় হবে-_ 

খুলিবে নুযুয়! দ্বার মন্ত্র হবে লয়। 

প্রণব করিবে খেল। হ'য়ে নাদময়॥ 

নিত্য লীলায় প্রবিষ্ট হবেন। শিব-শিব" “ক্রীং-ক্রীং, 

করতে করতে এ হবে । গং-গং? ক'রৃতে ক'রূতে গণেশ দেখা 

দেবেন, ওক্কার লাভ হবে। গঘুণিঃ হ্্য আদিত্য জপ ক'ব্ৃতে 

ক'র্তে সুর্য দেখা দেবেন, ওঞ্কার লাভ হবে। ওষ্কার হুর্য্য 

'অভিম্ন-- 



১৪২ 

হবি। 

'ক্ষেপা। 

হরি। 

ক্ষেপা। 

হরি। 

মকার-বাব! তৃতীক় 

বদ্ ব্রহ্ম তজ্জ্যোতির্যজ্জ্যোতিঃ 

সআদিত্যঃ স বা এষ ওমিত্যেতদাত্ব৷ ॥ 

_মৈত্র্যায়শীশ্রতি 
রাম রাম সীতারাষ ! 

গং গং" ক'র্তে ক'রৃতে গণেশ আমবেন, এ হিং টিং ছটের কথা 
মনে পড়.ছে। 

রাম রাম সীতারাম শব্ব্রক্ম ওক্কার শক্কিমান্, পঞ্চাশৎ মাতৃকা 

বর্ণ তার শক্তি, ওক্কার থেকে বর্ণমালার উৎপত্তি হ'য়েছে-_অষ্ট 

বীজেরও উৎপত্তি হ'য়েছে ; গুরুবীজ এ, শক্তিবীজ হীং, বরূমাবীজ 

শ্রং কামবীজ ক্লীং, যোগবীজ ক্লীং, তেজে। বীজ ট্রীং, শাস্তিবীজ 
স্্রীং, রক্ষাবীজ হলীং + গায়ত্রী শব্দব্রক্ষ-ওক্কারের পর! প্রক্কৃতি, মন্ত্রা 

&ক অপর! প্রকৃতি |% যার যেখান থেকে উৎপত্তি তার সেখানেই 

লয় হয় রাম রাম সীতারাম, শক্তি আর শক্তিমান্ অভিন্ন, গং 
গিয়ে ওক্কারে পৌছে দেবে ₹ গণেশটি ওড়ার আর তার বাহন 
ইঁদুরটি শ্বাসপ্রশ্বাস হংসঃ--কোনে। মহাজন বলেছেন রাম রাম 
সীতারাম। 

গং গং ঠং ঠং ক'রূলে দেবত! দেখা দেন? 

রাম রাম সীতারাম গং গং জপ কর গণেশ আসবেনই $ ঠং ঠং জপ 

কর চন্দ্র দেখতে পাবে, শেষে ওষ্কার আস্বেন। লং জপ কর 

পৃর্থীতত্বের দর্শন হবে, বং জপ কর বরুণ দেখ! দেবেন, রং জপ 
কর-_রং অগ্নির বীজ-_শীতকালে জপ করে দেখে! তাপ বুঝতে 
পার্বে। তারপর ওক্কার পাবে, যং জপ ক'র্লে বায়ু) হং জপ 

ক'রূলে আকাশ পাবে রাম রাম সীতারাম। 
শ্রুতি কি এরূপ অক্ষরের উপাসন। সমর্থন ক'রেছেন? 

* প্যেমন কারণ-ব্রন্গের আটপ্রকার প্রকৃতি পঞ্চতত্ব-মন-বুদ্ধি ও 

অহস্কার, সেই শবব্রদ্ষের আট বীজ আট প্রকৃতি” । “মন্ত্রসমুছের 

মধ্যে প্রণৰ শ্রেষ্ঠ, পরে অধ্যাত্ব-অধিদৈব-অধিভূতরূপ একে তিনের 

অপূর্বব মিশরণে--“ও তৎ সৎ।” 



উল্লাস 

পক্ষপা 

হৰি। 

ক্ষেপা। 

মকার-বাব। ১৪৩ 

রাম রাম সীতারাম, *এক সময় দেবত! মনুষ্য ও অন্থরগণ ব্রঙ্গচর্য্য 

অবলম্বন ক'রে বাস করত ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হ'য়ে ভার নিকট, 

দেবগণ ব'ল্লেন- আমাদের উপদেশ দ্িন। প্রজাপতি ব'ল্লেন-_ 

শর” ; জিজ্ঞাসা] ক'র্লেন_-বুঝ.লে ? তার] ব'লেন_ই1, আপনি 
আমাদের দাস্ত হও বল্লেন। তিনি বল্েন-হা, বুঝেছ। 

মানবের! উপদেশ চাইলে প্দ* বলে বল্লেন বুঝেছ? তারা 

বলেন হ1, আপনি আমাদের দান কম্র্ৃতে ব'ল্লেন। ব্রঙ্গা হা, 

ঠিক বুঝেছ। অন্থুরেরা! বল্লেন আমাদের শিক্ষা! দ্িন। তিনি 
*দ* উচ্চারণ ক'রে ব'ল্লেন-বুঝেছ ? তার] বল্লেন_-ই1, আপনি 

আমাদের “দয়া কর” ব'ল্লেন। ব্রহ্মা বল্লেন ঠিক বুঝেছ। 

মেঘন্নপী দৈববাণী আজও আবৃত্তি ক'রে বলে দদদ-দাস্ত 

হও, দয়! কর, দান কর। স্থতরাং দম, দান ও দয়! শিক্ষা কর 

উচিত রাম রাম সীতারাম। তার! ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ ছিলেন, সেই 

“দ* এর মনন ক'রৃতে কণরৃতে ওক্কার মেঘগঞ্জন নাদ প্রাপ্ত হ'লেন। 

রাম রাম সীতারাম, যদ্দি কেউ ষট্চক্রে দকারের স্কান মণিপুর 
নাভিতে ধ্যান রেখে “দ” জপ করেন, তাহলে অচিরাৎ নাদাত্মক 

ওষ্কারকে লাভ ক'র্তে পার্বেন রায রাম সীতারাম । 

কৈ এখানে *দ” এর উপাসনার কথা কিছু তো! বল্লেন না? 

রামরাম সীতারাম “এষ প্রজাপতির্যদ্ধদয়মেতদৃ |” হৃদয়ই এই 

প্রজাপতি, উহ! ব্রহ্ম, উহ] সমস্ত । এ হাদয় ন্যামটি ত্র্যক্ষর ; “হা 

একটী অক্ষর, একে জান্লে অর্থাৎ উপাসন! ক'র্লে আত্মীয়গণ 
ও অপৰের। ভার জন্য উপহার আনয়ন করেন! “দ” একটি অক্ষর 

তার উপাসনায় জ্ঞাতির। ও অপরের! স্ববীর্ষ্য (শক্তি) দান করেন। 

প্য়ু” একটি অক্ষর তার উপাসনায় শ্বর্গে যান রাম রাম সীতারাম 

জয় জয় রাম। এখানে পদ” অক্ষরের উপাসনায় জ্ঞাতির! ইন্দ্রিয়গণ 

গ্বশক্কি দান করেন মানে বহিমুখত। দুর হয়, ওক্কারলাভ হ'য়ে 

থাকে | রাম রাম সীতারাম, জয় জয় রাম সীতারাম। 
০ 
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১৪৪ মকার-বাবা তৃতীয় 

তানি হু বা এতানি ত্রীণ্যক্ষরাণি সতীয়মিতি ৷ 

--ছান্দোগ্য ৮1৪।৫ 
ইনিই আত্মা, ইনিই অযুত-অভয়, ইনিই ব্রক্ষ, এ ব্রন্ষের 

নাম সত্য। সত্যের তিনটি অক্ষর সৎ, তী এবং যম্। সকারটি 
অমর, তকার মর, যম্ পূর্ববোক্ত অক্ষরদ্ধয়কে বশীভূত করে ; যে 
কেহ এইব্ূপ জানেন তিনি প্রত্যহ স্বর্গলোক অর্থাৎ ব্রহ্ম ওকস্কারকে 

লাভ করেন। “ব্রহ্ষসংস্োধ্মৃতত্বমেতি' রাম বাম সীতারাম। 

শ্রুতি এইভাবে এক একটি অক্ষব্রের উপাসনার কথ! ব'লেছেন, 

অক্ষর পরমাত্ব। প্রণবের প্রকৃতি শক্তি রাম রাম সীতারাম, তস্ত্রে 

অক্ষরের ধ্যান আছে রাম পাম সীতারায। 

শৃণু তত্বমকারস্য অতিগোপ্যং বরাননে। 

শরচচন্ত্রপ্রতীকাশং পঞ্চকোণময়ং সদ1 | 

পঞ্চদেবময়ং বর্ণং শক্তিত্রয়সম্বিতম্ | 

নিগু'ণং সগুণোপেতং স্বয়ং কৈবল্যমৃর্তিমচ। 

বিন্দুদ্বয়ময়ং বর্ণং স্বয়ং প্রকৃতিব্ধপিণী ॥ 

এই পঞ্চাশৎ মাতৃকার ধ্যান কামধেহ্ তন্ত্র ও বর্ণোদ্ধার 

তন্ত্রে আছে। ওঞ্ষার শক্তিমান কারণ, মাতৃকাবর্ণ শক্তি 

কার্ধ্য, ঘটে মৃত্তিকার স্তায় প্রত্যেক বর্ণে ওঙ্কার ওতপ্রোতভাবে 
বিরাজমান, কাজে কাজেই অক্ষরের ধ্যান ক'রৃতে ক'র্তে 
চিত্ত বেণুরমণে রমণ করে-_রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম 

সীতারাম। 



সর্ববভূতহ্ৃদাকাশে কাশতে নির্লং পরম. 
আকাশবৎ সর্ধ্বগং যত্তারকং পাতু সর্ববদ। 



“মকারবাব। 

চতুর্থ উল্লাস 

তন্ত্রমহিমা, নাদ, 
সম্ভমত বেদোক্ত নাদানুসক্ধ। নের 

প্রকাভেদমা ত্র, 

সম্ভগণের রামনাম- 
অন্থরাগ, 

নাদলীল।। 



'আ ব্রন্গ স্তম্বপর্য্যস্তং ভূতানি ব্যাপ্য জীববগু। 
যঃ লংসরতি ভূতাস্ত। গুণবং প্রণতোহম্ম্যহম.॥ 



হরি। 

ক্ষেপা। 

হবি। 

ক্ষেপা। 

হরি। 

ক্ষেপা। 

হরি। 

ক্ষেপা। 

হবি। 

ক্ষেপা। 

মকারবাব। 

চতুর্থ উল্লাস 

আরে! তন্ত্র একটা কিছুই নয়! 
রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারায কে বলেছে 

তোমায়? তন্ত্র পরমাত্। ওষ্কারকে লাভ করবার উত্তম পথ 

রাম রাম সীতারাম | 
ওপাড়ার় ছুর্গ। পূজ! হ'চ্ছে, দেখতে গেলাম, দেখি না পুরুত অং 
আং ইং ঈং উং উং ক'র্ছে; এখানে ওখানে হাত দিচ্ছে। অং 

আং--ও আবার কি? 

রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, ও পরমাত্ব! ওষ্কার- 

লাভের সাধন! সীতারাম । 

কিরকম? 

রাম রাম স্ুল-সুগ্স-কারণ দেহত্রয় আছে জান তো? 

তা জানি বৈকি। 

রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, এই করন্াস 

অঙ্গন্তাসাদির দ্বারা যন অস্তমুখ হয় রাম বাম সীতারাম। 

কিরকম বল? 

রাম রাম সীতারাম, প্রথমে করন্তাস-_ 

অং কং খং গং ঘং উং আং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, অঙ্ুষ্ঠঘবয় স্পর্শ ক'রূবে। 

ইং চং ছং জং ঝং ঞং ঈং তর্জনীভ্যাং ম্বাহ?, তর্জনী স্পর্শ । 
উং টং ঠং ডং ঢং ণং উং মধ্যমাভ্যাং বষট্, মধ্যম! স্পর্শ। 

এং তং থং দং ধং নং এং অনামিকাভ্যাং হুং, অনামা স্পর্শ। 

ও পং ফং বং ভং মং ওঁং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, কনিষ্ঠা স্পর্শ । 
অং বং রংলং বং শং বং সং হংলং ক্ষং অঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যা: 

অস্্রায় ফট, বাম করতলে দক্ষিণ করতলের আঘাত কর্ 

রাম রাম সীতারাম। 



উল্লাস 

হরি। 

ক্ষেপা। 

হরি। 

ক্ষপা। 

হরি। 

ক্ষেপা। 

মকারন্বাব। ১৪৯ 

এর দ্বারা কি হবে? 

রাম রাম দেহাভিমানী বহিষুখ মন অন্তর্নখ হবে রাম রাম 
সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম। 

বল, তারপর ? 

রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, অঙ্গন্তাস--. 

অং কং খং গং ঘং উং আং হদয়ায় নমঃ ব'লে হৃদয় স্পর্শ। 

ইং চং ছং জং ঝং এং ঈং শিরসে স্বাহ! ব'লে শিরঃ স্পর্শ । 
উং টং ঠং ডং ঢং ণং উং শিখায়ৈ বষট্ ব'লে শিখা! ম্পর্শ। 

এং তং থং দং ধং নং এং কবচায় হুং ব'লে ছুই বাহুমূল স্পর্শ । 
ওং পং ফং বং ভং মং ওং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ ব'লে নেত্রদ্বয় স্পর্শ । 
অং যং বং লং বং শং বং সং হুং লং ক্ষং অঃ করতল 

পৃষ্ঠাভ্যাম্ অস্ত্রা় ফট ব'লে রামকরতলে দক্ষিণ করাঘাত। 

এই অঙ্গগ্ভাস সর্বপাপহরণ ব'লে কথিত হ'য়ে থাকে রাম রাম 

সীতারাম জয় জয় রাম । 

একি ক'রে হয়? 

রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, পাপ-ইন্দ্রিয়গণের 

বহির্মুখতা, শ্রুতি বলেন--প্রজাপতি ইন্দ্িযগণকে বহিমুখ 
ক'রে মেরে দিয়েছেন। 

এই বর্ণমাযনার দ্বার করন্তাস অঙ্গন্তাস করূলে মন 

বহির্মুখতা ত্যাগ ক'রে অন্তমুখ হয় রাম রাম সীতারাম । 

এইবার অন্তর্মাতৃকান্তাস-_ 

মূলাধারে স্বর্ণা চতুর্দলপদ্মে-_বংনমঃ শংনমঃ ষংনমঃ সং নমঃ | 

বিদ্যুতের ন্যায় সমুজ্জল লিঙ্গমূলে স্বাধিষ্ঠানপন্মে-বং নমঃ 

ভং নমঃ মং নমঃ যং নমঃ রং নমঃ লংনমঃ ইত্যাদি । 

নাভিমূলস্থিত নীলমেঘবর্ণসদৃশ দশদল-মণিপুরপন্নে--ডংনমঃ 

ঢংনমঃ ণংনমঃ তংনমঃ থংনযঃ দংনমঃ ধংনমঃ নংনমঃ পংনযঃ 

ংনমঃ | 
হদয়ে রক্তবর্ণ অনাহতপপ্নে--কংনমঃ খংনমঃ গংনমঃ ঘংনমঃ 

ংনমঃ চংনমঃ ছংনমঃ জংনমঃ ঝংনমঃ এংনমঃ টংনমঃ ঠংনমত। 



১৫৩ মকার-বাব। চতুর্থ 

কণ্ঠে ধুত্রবর্ণ যোড়শদল-বিওদ্বপয্মে--অংনমঃ আংনমঃ 
ইংনমঃ ঈংনমঃ উংনমঃ উংনমঃ খংনমঃ কংনমঃ ১৯২নমঃ উংনম: 

এংনমঃ এংনমঃ ওংনমঃ ওংনমঃ অংনমঃ অঃ নমঃ। 
জদ্বয়ে শ্বেতবর্ণ আজ্ঞা নামক দ্বিদলপদ্ে--হংনমঃ ক্ষংনমঃ। 

রাম রাম যস্তরকে হেমবর্ণ সহঅদলপদ্মে ব্রিকোণ যগুলে-- 

এর নাম অন্তর্যাতৃকান্তাস রাম রাম সীতারায । 

হরি। এতেকিছ'ল? 

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম, ব'ল্ছি, আগে বাহমাতৃকান্তাম শোন রাম 

রাম সীতারাম। বাহ-মাতৃকাধ্যান-_-“মাতৃকাদেবীর মুখ, বাহুদ়্। 

পাদযুগল, মধ্যদেশ ও বক্ষঃস্বল একান্রটি বর্ণমালায় বিভক্ত। 

ইহার ললাটে উজ্জল চন্দ্রকল। বিরাজিতঃ স্তনদ্বয় সমুন্নত, ইনি 

চারিহস্তে মুদ্রা, জপমালা, সুধাপুর্ণ কলস এবং পুস্তক ধারণ 

করিতেছেন, ইনি শুভ্রকাস্তি ও ত্রিনয়না, এই বাগ.দেবতাকে 

আশ্রয় করিবে।” ভ্ভাসের অঙ্গুলীর নিয়ম--“ললাটে অনামিকা 
ও মধ্যমা, মুখে তর্জনী, মধ্যমা, ও অনামিকা, ছুই চক্ষুতে 



উল্লাস 

হরি। 

ক্ষেপা 

মকার-বাব। ১৫১ 

বৃদ্ধ| ও অনামিকা, কর্ণন্বয়ে অঙ্গুষ্ঠা, নাসিকাঘ্বর়ে কনিষ্ঠ! ও 
অন্গুষ্ঠা, গণ্ুয্বক্নে তর্জনী, মধ্যম! ও অনামিকা, অধরোষ্ঠে মধ্যমা, 
ছুই দত্ত পডংক্তিতে অনামিকা, মন্তকে মধ্যমা, মুখে অনামিক৷ ও 
মধ্যমা, হস্ত পদ দুইপার্থ ও পৃষ্ঠে কনিষ্ঠা, অনামিকা ও মধ্যম! 
নাভিদেশে কনিষ্ঠা, অনামিকা, মধ্যম। ও অঙ্গ, উদরে সর্বাহ্ুলী, 
বক্ষঃস্থল, ছুই স্বন্ধ গ্রীবা এবং হৃদয় হইতে হস্ত পর্য্যস্ত, হৃদয় হইতে 
পাদ পর্য্যস্ত, হৃদয় হইতে উদর পর্যন্ত ও হৃদয় হইতে মুখ পর্য্যস্ত 
স্বানে হত্ততল দ্বার] হ্তাস করিবে ।; 

ংনমে! ললাটেঃ আংনমে! মুখবৃত্তে, ইং ঈং চক্ষুষোঃ, উং 

উং কর্ণয়োঃ, খং ধং নসোঃ, ৯২২ গণ্য়োঃ ওং ওঠে, ওং অধরে, 
ওং উর্দাদস্তে, ওঁং অধোদন্তে, অং ব্রক্ষরন্ত্ে। অঃ মুখে । কং, 
দক্ষবাহুমূলে, খং কুর্পরে গং মশিবন্ধে। ঘং অন্ুলিমূলে, উং 

অঙ্ুল্যগ্রে। এইক্প চংছং জং ঝং এঞং বামবাহুমূলসন্ধ্যগ্রকেষু। 

এইরূপ টং ঠং ডং ঢং ণং দক্ষপাদমূলস্ধ্যগ্রকেযু। এইপ্রকার তং 
থং দং ধং নং বামপাদমূলসন্ধ্যগ্রকেযু, পং দক্ষপার্থেয ফং 

বামপার্খে, বং পৃষ্ঠে, ভং নাভৌ, মং উদরে, যং হৃদি, বং দক্ষ- 
বাহুমূলে, লং ককুরিিঃ বং বামবাহুমূলে, শং হৃদাদি দক্ষকরে, ষং 

হদার্দি বামকরে, সং হদয়াদি দক্ষপাদে হং হদয়াদি বামপাদে, 

লং হৃদয়াছ্যদরে, ক্ষং হদয়াদি মুখে । সকল স্থানে শেষে নমঃ 

ব'ল্তে হবে রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম। 

এর দ্বারা তৃমি কি ব'ল্ছে৷? 

রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, তুমি প্রশ্ন করেছিলে 

অংকংঠং ক'রেকি হয়। তদুত্তরে ব'ল্ছি--পরমাত্বা ওক্কারের 

প্রক্কতি মাতৃকাবর্ণ, তাদের এইরূপ ভিতরে বাইরে সহজদলে 
ষট্চক্রে ম্ভাস ক'রৃতে ক'র্তে মন অন্তমুথ হ'লে মার কুপ1 হবে, 

ম। জেগে উঠে গান করৃতে আরভ ক'র্বেন, তোমার লক্ষ্য নাদময় 

ওক্কার এই ্ ঠাসের দ্বারাই লাভ হবে রাম রাম সীতারাম মাত্র এই 

এই স্তাস যদি কেউ করেন, তিনি ওষ্কার লাভ ক'রৃবেন রাম রাম 

সীতারাম। 



১২ 

হরি। 

ক্ষেপা । 

ছরি। 

ক্ষেপা। 

হরি। 

ক্ষেপা। 

মকার-বাবা চতুর্থ 

এ মদ মাংস মেয়েমাহুষ পঞ্চমকার নিয়ে সাধনা! ওসব কি? 

রাম রাম সীতারাম বীরভাবের সাধন! কঠিন, অধিকারী বিশেষে 
ও সাধনার কথ! শোন! যায়, কিন্ত শুনেছি যিনি মদ খাবেন--ছু 

তোলা বা তিন তোল পরিমাণ খেতে হয়; তাকে হুবিত্যি ক'রে 

থেকে লক্ষ মন্ত্র জপ ক'র্তে হবে, তবে সেই মদটুকু শোধন করত 

পান ক'রে সাধন ক*র্তে পারবেন। বোতল খুলে ঢকৃঢকৃকরে 

মদ খাওয়া! তান্ত্রিক সাধনা নয় রাম রাম সীতারাম। তত্ত্রসারে 

বীরসাধনের অধিকারীর লক্ষণ ব*লেছেন--মহাবলশালী, মহাবৃদ্ধি। 

মহাসাহুসী, পবিত্র নির্মলচিত্ত, দয়াশীলঃ সকল প্রাণীর হিতকার্যে 

সতত ব্যাপূত--তিনিই বীরসাধনের প্রকৃত অধিকারী । চিতা- 

সাধন বা শবসাধনে মছ্-মাংসভোজন মৈথুন আদির কোন কথা 

নাই। চিতাসাধনে একাক্ষর যন্ত্র দশহাজার, দ্বক্ষর মন্ত্র আট- 

হাজার, ত্র্যক্ষর মন্ত্র পাচহাজার, চতুরক্ষর মন্ত্র অষ্টোত্তর সহত্র 
জপের কথা আছে। মহানিশা হ'তে হৃর্ষেযোদয় পর্য্যস্ত জপ 

ক"র্তে হয়। জপে আকৃষ্ট হ'য়ে দেবতা! আসেন; বর দেন। 

শবসাধনে দেবতা ধর! দেন। মন্ত্রসিদ্ধি কাউকে ব'ল্তে নেই। 

পনরদিন পর্যস্ত দেবী সাধকের শরীরে অবস্থান করেন--পনরদদিন 

পর্য্যন্ত শবসাধক সর্বকর্খ ত্যাগ ক'র্বেন্। ভাবচুড়ামণি গ্রন্থে 

শবসাধনের কথ! আছে রাম রাম সীতারাম জর জয় রাম সীতারাম। 

বামাক্ষেপা তে৷ প্রচুর মদ খেতেন। 
বাম রাম সীতারাম জয় রাম সীতারাম, তার কথ! ছেড়ে দাও ন।, 

তিমি মুক্ত পুরুষ, বোতল বোতল মদ খেলেও তার কিছু হ'তোনা 

তিনি ব্রহ্মচারী ছিলেন রাম রাম সীতারাম। 

তার গুরু কৈলাসপতিবাবা ত মদ খেতেন ও তার ভৈরবী ছিল। 

রাম রাম লীতারাম, তার! মায়ের আনন্দহুলাল, মুক্তপুরুষ, তাদের 

কথ! স্বতন্ত্র, তার! প্রকৃত অধিকারী ছিলেন, তাই পঞ্চমকার 

সাধনার সিদ্ধিলাভ ক'রেছিলেন রাম রাম সীতারাম | অধিকারী 

ভেদে সাধনের ভেদ শাস্ত্রে কথিত হয়েছে রাম রাম সীতারাম। 

এ'দের সাধনলক্ষ্যও ওষ্কার। 



হরি। 

ক্ষেপা। 

মকারশ্বাব ১৪৩ 

পঞ্চতত কি? 

রাম রাম সীতারাম, কৈলাসতন্ত্রে কথিত হ'য়েছে,__মগ্য বিষুণ, 
বিধি মাংস, রুদ্র মত্ত, মুত্র! ঈশ্বর, আর মৈথুন সদাশিব। ব্রহ্মার 
দেহে প্রাণ থেকে মদ্দির|, অপানে মাংস, সমানে মৎস্ত, উদ্ানে 

মুদ্রা, ব্যানে শক্তি-দেবীর পৃজার জন্য ব্রচ্মার মন হ'তে এই 
পঞ্চততৃ উৎপন্ন হয়। তালুক্ষরিত সুধা মগ্য | সিদ্ধমন্ত্রীই বীর- 
সাধক, কিন্ত মগ্ভপানে নহে । প্যগ্য ব্রহ্ষজ্ঞান-জনিত আনন্মঃ” 

“দেহবন্ধকর অজ্ঞানের নাশ মাংসভক্ষণ» 

প্মৎন্য ইন্দজ্রিয়ের আত্মার সংযোগ,” ( মেরুতন্ত্র) 
“জ্ঞান দ্বার! পুণ্যাপুণ্যবর্জান মাংসভক্ষণ»” ( কুলার্ণৰ ) 
মুদ্রা ধ্যান ধারণ! সমাধি,» ( মেরুতন্ত্র) 

“জাগরিতা কুগুলিনীর সেবা মৈথুন,” ( কুলার্ণব মেরুতন্ত্র) 
“সহুত্রারস্থিত বিন্দুর সহিত কুগুলিনীর মিলন* ( যোগিনীতন্ত্র ) 
“মৈথুন সুযুক্নায় প্রাণের প্রবেশ |” ( মেরুতন্ত্র) 

সযুয়াশক্তিরুদ্ধিষ্টা জীবোহয়ং তু পরঃ শিবঃ। 
মৈথুন কুগুলিনীর ধ্যান। ( গন্ধবর্বতন্ত্) 

আগমসারে সাত্িক পঞ্চতত্ব কথিত হ'য়েছে--ব্রহ্গরন্র থে'কে 

ক্ষরিত অমৃত মগ্ভ। মা শব্দে জিহ্বা তার অংশ ভঙক্ষণকারা 
অর্থাৎ বাক্য-সংযমকারী যোগী যছ্যসাধক ঃ ইড়া-পিঙ্গলার মধ্যে 
গতাগতি ক'ৰৃছে নিশ্বাসপ্রশ্বাস, তশ্নিরোধক যোগী যৎন্তসাধক ; 

সহত্রার মহাপদ্ধে মুদ্রিত কণিকা মধ্যে কেবল পারার স্যার 
অবস্থিত পরমাত্বা, তার প্রভা কোটিহ্র্ষ্যর তুল্য এবং 

কোটিচন্দ্রের ন্যায় স্বুশীতল, অতীব কমনীয় মহাকুগুলিনীযুক্ত 

ধার সেখানে জ্ঞানোদয় হয়, তিনি মুদ্রাসাধক রাম রাম 

সীতারাম। | 
কুলার্পব, আগমসার, বিজয়তন্ত্র ঠকলাসতন্ত্র” ভৈরব, 

যাষল প্রভৃতি তন্ত্রে দিব্যভাবের সাত্তিক পঞ্চমকার এন্প বল! 

হয়েছে রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম। কালীবিলাস 
তস্্রে__ 



১৫৪ 

হরি। 

ক্ষেপা। 

হরি । 

ক্ষেপ।। 

হবিি। 

ক্ষেপ1 । 

মকার-বাবা চতুর্থ 

দিব্যবীরময়ে। ভাবঃ কলো নাস্তি কদাচন। 

কেবলং পশুভাবেন মন্ত্রসিদ্ধির্ভবেন্ন ণাম্ ॥ 

দিব্য এবং বীরভাব কলিযুগে নাই, কেবলমাত্র 
“পণ্ডভাবের* দ্বারা মন্ত্রসিদ্ধি হয়। রাম রাম সীতাপাম। 

পণশুভাব কি? 

রাম-রাম সীতারাম, শৈবদর্শনে জীবের নাম “পশু”, সাত্তিকভাবে 
উপাসনার নাম "পশুভাব* | রাম রাম সীতারাম, বামাচার ব 

বীরাচারে ব্রাহ্মণের মগ্-মাংসভক্ষণ নিষেধ আছে, 

ব্রাহ্গণোহপি মগ্যমাংসং ন ভক্ষয়েৎ”। 

শক্তিশোধন বড় সহজ নয়, যার তার কর্ম নয়, ব্রহ্মচারী 

সংযতসাধক ভিন্ন বীরাচার সাধন ক'র্তে সমর্থ হন না, শক্তির 

পূজার বিধান অপুর্ব। শক্তিসঙগত হ"য়েও অক্ষুভিত চিত্তে 

অগ্রোত্তর সহত্র নাম বা! অষ্টোত্তর শত জপের কথা আছে। এ 

বীরাচারসাধন অতি কঠিন, এজন্ শাস্ত্রে কপিতে বীরাচার নিষিষ্থ 
ব'লে কথিত হযেছে রাম রাম সীতারাম। বহু তক্ত্রেই নাদের 
কথ! বল! হ'য়েছে। তাস্ত্িক সাধনার লক্ষ্যও এ ওক্কার লাভ 

রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম। 

দীক্ষাক্রম বলে, সেকি? 
রাম রাষ সাতারাম দীক্ষ! সাতপ্রকার-মন্ত্রদীক্ষ!, শাক্তাভিষেক, 

পূর্ণানভিযেক,  ক্রমদীক্ষা, সাম্রাজ্যদীক্ষাঃ মহাসাভ্রাজ্যদীক্ষা, 
পুর্ণদীক্ষা! রাম রাম সীতারাম 

মস্ত্রদীক্ষা কাকে বলে? 

রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, 

মন্সাদীন্কা 
কুলদেবতার যন্ত্র গ্রহণ ক'র্বে, তারপর শাক্তাভিযিক্ত ছবে 

রাম রাম সীতারাম। 

শাঁক্তাভিষেক 

শাক্তাভিষিক্ত হ'য়ে বার তিথি পক্ষ মাস খতু অয়ন বৎস 



উল্লাগ মকারন্বাব। ১৫৫ 

পুরশ্চরণ করবে । তারপর নক্ষত্র গ্রহকরণ যোগ ও সংক্রান্তি 
পুরশ্চরণ ক'রে পূর্ণাভিষিক্ত হবে রাম রাম সীতারাম। 

পুর্ণাতিষেক 

পূর্ণাভিষিক্ত হ'লে মারণাদি ষট্কর্মের অধিকার জন্মে, তা ক'র্বে 
নাঃ ব্র্গমন্ত্রজপ, পাছুকামন্তজপ, রহন্যপুরশ্চরণ, বীরপুরশ্চরণ, 
দর্শারণমন্তশ্রবণ, বীরসাধন, চিতাসাধন, শবসাধন, যোগিনীসাধন, 
মধুমতীসাধন, সুন্দরীসাধন, লতাসাধন, শ্মশানসাধন, শিবাবলি 

চক্রাহষ্ঠান ক'র্বে রাম রাম সীতারাম জয় জয় বলাম সীতারাম। 
পরে ক্রমদীক্ষা। 

ক্রমদীক্ষ। 

ককার কুটস্তোত্র অর্থাৎ মেধাসাত্রাজ্য স্তোত্রপাঠ, কালী-তারা- 
ত্রিপুরাদেবীর রহস্য পুরশ্চরণ। ক্রমদীক্ষায় দীক্ষিত ন! হ'লেও 

পর্ণাভিষেকীরও সমস্ত কার্য ক'র্বার অধিকার আছে রাম রাম 

সীতারাম জয় জয় রাম সীতাবাম। 

সাআজ্যদীক্ষ। 

সাত্াজ্যদীক্ষ। হবার পর উর্ধায়ায়ে অধিকার, পরাপ্রাসাদমন্ত 

অর্থাৎ অর্ধনারীশ্বর-মন্ত্রপাধন এবং মহাযোঢামন্ত্রজপ কণরৃবে রাম 

রাম সীতারাম। 

মহাসাআজ্য-দীক্ষ। 

মহাসাভ্রাজ্যদীক্ষ! হওয়ার পর যোগ ও নিও ব্রন্মনাধন ক'বৃবে। 

পুর্ণদীক্ষা। 

পূরণদীক্ষা! হওয়ার পর সহজ জ্ঞানপ্রাপ্তি-সর্ধসাধনত্যাগ। অহং 

বন্ষাম্মি” ইত্যাদি মহাবাক্য সকলের জ্ঞানলাভপূর্বক অদ্বৈত 
ভাবগ্রহণ, অর্থাৎ “জগৎ মিথ্য। ও ব্রচ্মই সত্য, সে ব্রহ্ম আমি'-_ 
ইত্যাকার জ্ঞান ক'র্বে। সাধন ক'র্তে ক'র্তে এতদূর এসে 
পৌঁছুলে তবে ব্রক্মজ্ঞান হবে, এই সাধনের চরম ফল তখন আর 



3৪৬ 

হরি। 

ক্ষেপা। 

হরি। 

ক্ষেপা। 

মকার-বাবা চতুর্থ 

মায়! যমত কিছুই থাকৃবে না, একবারে সকলপ্রকার আসজিশৃল্ত 

অহঙ্কারশূন্ত এবং জীবস্মুক্ত হছবে। তাহ'লেই সংসারের সাধ 
মিটে যাবে আর সংসারে আস্তে হবে না। জীবিত 

অবস্থায় জীবন্যুক্ত হ'য়ে থাকৃবে এবং অস্তে বিদেহ মোক্ষ লাভ 

ক'র্বে রাম রাম সীতারাম জর জয় র*ম সীতারাম। 

তান্ত্রিক সাধনের লক্ষ্যও এ ওক্কার--ব্রহ্ষজ্ঞান ? 

রাম রাম সীতারাম তা নয় তো কি? কাহ্ ছাড়া গীত নেই 

রাম রাম সীতারাম। বেণুকাস্ত যখন মকার বাবার চড়ে উপরে 
উঠতে থাকেন, তখন ব্রদ্ধাশ্মি বল্বার কেউ থাকে ন1। 
সপ্তাচারর কাকে বলে? দেখি, তোমার বিদ্বের দৌড় কতদূর? 
রাম বাম সীতারায বিছ্ধেত দৌড শ্রীগুরুপাদক। পর্য্যস্ত,১ আচ্ছা 
শোন--বৈদ্িকাচার১ বৈষ্বাচার, শৈবাচার ও দক্ষিণাচার 

পশুভাবের অস্তর্গত। সিদ্ধান্তাচার ও বামাচার বীরভাবের 
অন্তর্গত। কৌলাচার দিব্যভাবের অন্তর্গত রাম রাম সীতারাম 
রাম রাম সীতারাম। 

বেদাচার 

সাধক ব্রাঙ্ষমুহূর্তে গাত্রোথান ক'রে গুরুদেবের 

নামগ্রহণাস্তে “আনন্বনাথ” এই শব্ধ উচ্চারণ করত তাকে প্রণাম 

কণ্র্বে, সহস্রারে ধ্যানপূর্বক পঞ্চোপচারে পুজা ক'র্বে, এং 
মন্ত্র দশ অথব! ততোধিক জপ ক'রে পরমকলা কুলকুগুলিনীর 

ধ্যানানস্তর বথাশক্কি মূলমন্ত্র জপ ক'রে জপসমর্পণান্তে বহির্গমন 

করত বিধান অনুসারে সমস্ত কর্ম ক'রৃবে, নিত্য রাত্রে দেবপুজা 

ক'র্বে, খতুকাল ভিন্ন স্ত্রীগমন কর্বে না, পর্বদিনে মধ্ম্ত মাংস 

পরিত্যাগ করবে এবং যথানিয়মে অন্তান্ত টৈর্দিক কর্মাহুষ্ঠান 

ক'র্বে রাম রা সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম। 

বৈঝবাচার 

বেদাচারের ব্যবস্থা অনুসারে স্বাদ] নিয়মিত ক্রিয়া হৃষ্ঠাণে 

তৎপর থাকবে, কর্দাচ মৈথুন বা! তৎসক্রান্ত কথার কল্পনাও 



উল্লাস 

হরি। 

ক্ষেপা । 

হরি। 

মকারশ্বাব। ১৪৭ 

ক'ৰৃবে না। হিংসা, নিন্দা, কুটিলতা, মাংসভোজন, রাত্রে 
মালাজপ ও পুজাকার্য্য বর্ন ক'র্বে, শরীবিষ্ণদেবের পুজ1 ক'রৃবে, 
সমস্ত জগৎ বিষু্ময় চিন্তা করবে এবং বেদাচার মত সমস্ত কার্য্যই 
ক'রুবে রাম রাম সীতারাম। বৈষবগণের পঞ্চতত্ব-_-গুরুতত 
€মগ্য), মন্ত্র (মাংস), বর্ণ (মৎস্য), দেবত] (মুদ্রা), ধ্যান 
( মৈথুন )রাষ রাম সীতারায। 
গুরুতত্ৃ, মন্ত্র ইত্যাদি কাকে বলে? 
রাম রাম সীতারাম-- 

গুরুতত্তব 

সতৈল বর্তিকাযুক্ত দেছস্ব ব্রদ্মতেজ গুরু মন্ত্র দান ক'র্লে 
সেই স্থত্রে জলে উঠে রাম রাম সীতারাম। 

মন্্রতত্ব 
এ আত্মাই দেবতা, মন্ত্রবীজ হ'তে নিশ্চয় শরীর উৎপন্ন 

হয়। তজ্জন্ত আত্মাই দেবর্ধপ রাম ব্রাম সীতারাম। 

বর্ণতস্ব 
ঈশ্বরের যে বীর্য তাই অক্ষরাত্বক, প্রাণীগণের তার 

দ্বারাই বর্ণাত্বক দেহ হয়। হে পরমেশ্বরি ! সর্ববর্ণের দ্বার! 

সব্বাত্বা গ্রছণ করেন, এই বর্ণতত্ত আমার সর্বস্বের হায় রাম 

রাম সীতারাম। 

দেবতত্তব 

স্বয়ং আমি দেবত! অন্ত নই, আমিই নির্মল দেবনপ, 

সর্বত্র তরু গুল্ম লত! প্রভৃতিতে দেবতাকে ধ্যান ক'র্বে রাম বাম 

সীতারাম। 

ধ্যানতত্ব 

ধ্যানের দ্বারা! সমস্ত লাভ হয়ঃ ধ্যানের দ্বার বিষুরূপ 
লভ্য হ'য়ে থাকে, ধ্যানের দ্বার! সিদ্ধিপ্রাপ্তি হয়, ধ্যান ব্যতীত 

যন্ত্র সিদ্ধ হয় না রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম। 

বৈষ্ণবাচারেও ত দেখছি আমিই দেবতা! আচ্ছা, বল। 



৭৬৮ 

ক্ষেপা। 

হরি। 

ক্ষেপা। 

মকার-বাব! চতুর্থ 

রাম রাম সীতারাম 

শৈবাচার 
বেদাচারের নিয়ম অনুসারে শৈবাচারের ব্যবস্থা কর! 

হয়েছে, পরস্তধ শৈবের বিশেষ এই যে পণুঘাত নিষিদ্ধ। সকল 

কর্ধে শিবনাম স্মরণ করবে এবং গালবাছ্ দ্বার] ব্যোম্ ব্যোম্ 

ক'রৃবে রাম বাম সীতারাম । 

দক্ষিণাচার 

বেদাচারক্রমে ভগবতীর পৃজ। ক'র্বে এবং রাত্রিযোগে 

বিজয়! (সিদ্ধি) নিয়ে গদৃগদ্চিত্তে মন্ত্রজপ ক'র্বে। চতুষ্পথে, 

শানে, শুন্তাগারেঃ নর্দীতটে, মুত্তিকাতলে, পর্বতগুহায়, 

দীঘিকাতটে, ধাত্রীবৃক্ষমূলে, এবং অশ্ব ব৷ বিন্বমূলে বসে 
মহাশহমালার দ্বার জপ ক'র্বে রাম ব্রাম সীতারাম জয় জয় রাম 

সীতারাম। 

এ কয়েকটি আচার পশুভাবের অন্তর্গত । 

বামাচার 

দিবসে ব্রহ্গচর্য্য এবং রাত্রিতে পঞ্চতত্ দ্বার! দেবরী 

আরাধন! ক'র্বে। চক্রাহষ্ঠান ক'রে মন্ত্রাদি জপ কণ্র্বে। 

এই বামাচারক্রিয়। সর্বদ1 মাতৃজারের মত গোপন রাখবে রাম 
বাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম। 

মগ্যারদি পঞ্চমকার পঞ্চতত ্বয়স্ভু কুসুম কুগুপুঙ্গ 

গোলকপুষ্প এবং বদ্রপুপ্পের দ্বার] কুলস্ত্রীর পুজা ক'র্বে রাম রাম 

সীতারাম। 

তাহ'লে মদদ, মাংস, মেয়েমাহ্ষ শিয়ে কেলেঙ্কারীর নাম বামাচার 

নয়? 

রাম বাম সীতারাম মগ্তঃ মাংস সম্ভোগ থাকলেও এ অবস্থাতেও 

লক্ষ জপের ব্যবস্থা আছে-_-এ মাতালের মদ খাওয়া! বা লম্পটের 

ত্রীগমন নয়, এর মধ্যেও পুজা জপ ইত্যাদি থাকৃবে রাম রাম 



উল্লাস 

ছবি 

মকার-বাৰ। ১৫৯ 

লীতারাম | শুনেছি দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুরটি এই তান্ত্রিক সাধনাকে 

"পায়খানার দোর দিয়ে ঘরে ঢোকা” ব'ল্তেন। 

জিদ্ধাস্তাচার 

যা হ'তে ব্রক্মানন্দ জ্ঞান পাওয়া! যায় এন্সপ বেদশাস্ত্র- 

পুরাণাদদিতে গু জ্ঞান হবে। মন্ত্র দ্বারা শোধন ক'রে দেবীর 

প্রীতিকর যে পঞ্চতত্ব তা পশ্ুশস্কা বর্জনপূর্ববক সেবা ক'র্বে, এই 
আচারে সাধন জন্ত পশুহত্য1 দ্বার! কোন হিংসাদোষ হবে ন1। 

সর্বদ| রুদ্রাক্ষ বা অস্থিমাল। মড়ার খুলি পাত্র ধারণ করবে এবং 

ভৈব্রব-বেশ ধারণপূর্ববক নির্ভয়ে প্রকাশ্যভাবে ভ্রমণ ক'র্বে। 

যে ব্যক্তি প্রতিনিয়ত দেবপুজায় রত থাকে, দিবাভাগে 

বিষুণপরায়ণ হয়ে রাত্রিকালে ভক্তিসহকারে যথাবিধি মগ্যাদি 

পান ও সেবন করে সেই সিন্ধান্তাচারীর সমস্ত ফল লাভ হয় 

রাম রাম। এ ছুটি বীরাচার রাম রাম সীতারাম। 

কৌলাচার 

কৌলাচারীর মহামন্ত্র-সাধনে দিকৃ কালের কোন নিয়ম 
নাই, কোন স্থানে শিষ্ট, কোন স্থানে ভ্রষ্ঠ, কোথাও ভূত ও 

পিশাচতুল্য হ'য়ে নানা বেশ ধারণপূর্ববক কৌলব্যক্তি ভূমগডলে 
বিচরণ করেন রাম রাম সীতারাম জয় জয় বাম সীতারাম। 

“কুলাচার বা বামাচার রাজসিক তামসিক লোকের 

পক্ষে দেশ-ভেদে বিহিত, যেমন চীন প্রভৃতি দেশের ব্যবহার 

জেনে মগ্যাদি পঞ্চমকারের শ্বীকার হয়। সর্বত্র অবাধে ইহার 

ব্যবহার হয় না”"। পকলিকালে কাম লোভ প্রভৃতি প্রবল 

হওয়ায় স্থূল মগ্াদি সম্বন্ধীয় কৌলিক পন্থ! প্রায়ই নরকের হেতু 
হয়” 

“যে সুখের জন্ত মদ্ধ পান করে, সে পাপী” । 

“অকুল শব্দে শিব, কুলশব্দে শক্তি,_এই কুল অকুলের সন্ধান 

ধার। করেন, ভার! শ্রেষ্ঠ কৌলিকপ। 
আচ্ছা? তুমি তন্ত্রের কথ। আরও বল। 



১৬৩ 

ক্ষেপা। 

হরি। 

ক্ষেপা। 

হরি। 

ক্ষেপ। 

যকার-বাবা চতুর্থ 

রাম রাম সীতারাম জয় জর রাম লীতারাম, ক্ষেপাবাবা ও ম! 

ছজনে মিলে যে তত্ত্রের স্থঙ্টি ক'রেছেন, তার পারে গমন কণরৃতে 
চার-মুখে! ব্রহ্মাবাবাও পারেন কিন! সন্দেহ রাম রাম সীতারাম 

জয় জয় রাম। আমরা ক্ষু্রাণুক্ষুদ্র কীট, আমর! তন্ত্রের কি 
দেখেছি, কি জানি? মোটামুটি তন্ত্রও এ পরমপদের চরম 
পাথেয় নাদময় ওষ্কারের গুণকীর্তন ক'রেছেন, তাকে লাভ 

করবার উপায় ব'লেছেন রাম রাম সীতারাম, রাম রাম সীতারাম। 

লাদ 

তশ্ত্র তে! তন্ত্র তোমার বেদ পর্য্যস্ত নাদের কথ! জানে না,-সন্ত 

সদৃগুরুগণই এ পথের আবিফার ক'রেছেন। 

রাম রাম সীতারাম সম্ভবাবার নাদ পেলেন কোথায় রাম রাম 
রাম? 

বলত মুল শ্রতিগুলির মধ্যে নাদের কথা কোথায় আছে? 

বাজে শ্রুতির কথ শুনতে চাই না । 

রাম বাম সীতারাম তুমি সন্তবাবাদের কথ! শুনৃতে পারো! 
বিশ্বাস করতে পারে! আর নাদবিন্দূপনিবদ্ আদর কথা বিশ্বাম 

ক'র্তে পারোনা রাম রাম সীতারাম ? শ্রীভগবান্ পরোক্ষপ্রিয 
বলে তার অপরুমৃত্তি শাস্ত্রেও যা উপদেশ কর] হ'য়েছে তা অনেক 

স্থলে পরোক্ষভাবে রাম রাম সীতারাম। 

“আদিত্যো ব্র্ষেত্যাদেশঃ, ছান্দোগ্য ৩।১৯।১।২-৩- 

আদিত্য ব্রক্গ এই উপদেশ তার স্তরতির জন্য ব্যাখ্যা! করা 

হ'চ্ছে। স্ষ্টির পূর্বে এই জগৎ অনৎ-শব্ববাচ্য ছিল ( নামরূপ না 
থাকায় সৎ ব'লে নেওয়! হয়নি), তারপর সৎ-শববাচ্য হ'ল; 

তা উদ্ৃগত প্রায় হয়ে--পরে অগডাকারে পরিণত হ'ল। সেই 

অণ্ড একবৎসর সেইরূপ রইল, তারপর ত1 বিভক্ত হ'ল; 

অণ্ডের দুখণ্ড--একটি রৌপ্যময়, একটি স্বর্ণময়। তার মধ্যে 
যেটি নীচের রৌপ্যময় সেটি পৃথিবী ও উপরের শ্বর্ণমক়টি ঘ্যুলোক, 
জরামু হ'ল পর্বত সকল। য] জরারুর দ্বার! আবৃত তা মেঘ 

ও ছিম, উদরস্থিত শিরাসকল নদী ও শিশুর মুত্রাশয় সাগর। 



উল্লাস 

ছবি। 

ক্ষেপা | 

মকারুশ্বাব। ১৬১ 

অণ্ড হ'তে ্ূ্্য জাত হু'লেন, তাকে জন্মাতে দেখে উচ্চ উৎসৰ- 

ধ্বনি উঠলে। এবং ভূতসকল, কাম্যবস্তকল উখ্িত হ'ল, যে কোন 

ব্যক্তি আর্িত্যেকে এক্সপ জেনে ব্রহ্ম ব'লে উপাসনা করেন-_ 

নিশ্চয়ই অবিলম্ষে শুভধবনি সকল তার নিকট আত্মপ্রকাশ করেন৷ 

এবং তাকে আনন্দ দিতে থাকেন জয় জয় রাম সীতারাম। 

এ ধ্বনি সকল ত্রিবিধ পাপ নষ্ট করেন এবং পরমানন্' 

ভূমাস্থুখ দান ক'রে থাকেন রাম রাম সীতারাম। এই ধ্বনিই 
নাদ, এর আগে ছান্দোগ্য প্রথম অধ্যায় চতুর্থ খণ্ডে কথিত হ'য়েছে 
--দেবগণ মৃত্যুভয়ে ভীত ছয়ে বেদবিছিত কর্মে প্রবেশ করেন 
এবং ছন্দ অর্থাৎ মন্ত্র সকলের দ্বারা আপনাদের আবুত করেন । 

জেলে যেমন অল্প জলে মাছ দেখতে পায়, মৃত্যুও বৈদ্িককর্খরত 

দেবগণকে দেখতে পেলেন, দেবতাগণ মৃত্যুর অভিপ্রায় বুঝতে 
পেরে খক্ যজুঃ সাম হ'তে উপরে উঠে অক্ষর নাদে প্রবেশ ক'রে 
অমর ও অভয় হু'লেন। যে কেউ তার উপাসন! করবেন তিনিও 

দেবগণের মত অমুত ও অভয় হবেন রাম রাম সীতারাম জয় জয় 

রাম সীতারাম। 

কৈ নাদ কি রকম তাতো বল্লেন ন1? 

রাম বাম সীতারাম সব স্বানে সকল কথা বল৷ চলে না। আচ্ছা, 

শোন-শ্ছান্দোগ্য তৃতীয় প্রপাঠকে ১৩ খণ্ডে "অথ যদতঃ পরঃ* 

স্বর্গলোকের পরে যে জ্যোতি সংসারের অতীতর্ূপে সত্যাদি 

উত্তমলোকে য! ম্বপ্রকাশরূপে জাজ্জল্যমান আছেন, সেই জ্যোতি 

পুরুষের মধ্যে উপলব্ধ হুন্, দেহকে স্পর্শ করে বখন উষ্ণতা 

অন্থভব কর! হর়--তা এই জ্যোতির সাক্ষাৎ দর্শনের উপায় । বেশ 

ক'রে কান বন্ধ ক'রূলে যে রথের শব, ষাড়ের ডাক, প্রলিত 
আগুনের শর্ষ শোনা যায়, তা জ্যোতির শ্রবণের লিঙ্গ | এ গুণদ্বয়- 

বিশিষ্টরূপে ধিনি প্র জ্যোতির উপাসনা করেন, তিনি সকলের 

দর্শনীয় ও লোকবিখ্যাত হন্ রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম। 
লোকে সাধুকে দেখ বার জন্য ছোটে, সাধুদের নাম বিখ্যাত হয়__ 
এ ব্রহ্মজ্যোতির উপাসনায় বাম রাম সীতারাম। 

১১ 



১৬২ 

হবি । 

ক্ষেপা । 

হবরি। 

ক্ষেপা। 

হবি। 

ক্ষেপ!। 

মকার-বাবা চতুর্থ 

যাত্র এই ফল? 

রাম রাম সীতারাম প্রথম খণ্ডে *লে এসেছেন--নাদোপাসনায় 

অযূত অভয় হন। লোকবিশ্রুত-_-এ হ'ল গৌণ-ফল, মুখ্যফল হ'ল 
অমুতত্ব লাভ রাম রাম সীতারাম জয় জয় সীতারাম। 
বেশ খোলস ক'রে বলেন নি ত? 

ব্রাম রাম সীতারাম এর অধিকারী সকলে নয় ব'লে পরোক্ষভাষে 

ব'লেছেন। 

বৃহদারণ্যকে পঞ্চম অধ্যায় নবম ব্রাহ্গণে “অয়মগ্নিরবৈশ্বানরো। 
ব'লে কান ঢে'কে নাদের কথা তু'লেছেন, কিন্ত উপাসনার কোন 

কথা নেই। সেই সত্যব্রঙ্গ জাঠরাগ্রিকে বিরাট ব'লে উপাসন৷ 
ক'র্লে মানুষ বৈবাজত্ব লাভ করেন রাম রাম সীতারাম। নাদবিন্দু 

প্রভৃতি শ্রুতি এ নাদের উপাসনায় পরমপদ লাভ হয় ব'লেছেন। 

শিবপুরাণে ভগবান্ শঙ্কর মাত্র ৪৮মিনিট কাল কান বদ্ধক'রে 

নাদের উপাসনায় মানুষ কৃত্তার্থ হ'তে পারে--ব'লেছেন, আরে 

সীতারাম ওক্কার হ'তেই সব, ওষ্কারের মকারপাদ নাদময়। নাদ 

ছাড়া কি উপায় আছে? সর্বশাস্ত্রেট নাদের উপাসনার কথ। বলা 

হয়েছে, তবে কোথাও সাক্ষাৎভাবে কোথাও পরোক্ষভাবে রাম 

রাম সীতারাম। 

তোমার কবীরবাব! প্রথম সন্ত, তার শাস্ত্রপধে অধিকার 

ছিল ন।। তাই প্রেষপথে “রাম বাম” করে নাদ পেয়ে নাদের কথ! 

ব'লেছেন। রৈদাস আদি অন্ঠান্ত সস্তগণ “রাম রাম" করেই নাদ 

পেয়েছেন রাম রাম সীতারাম। 

সম্তগণ নয়নযুগলের উপরিস্থিত স্কান হ'তে রূসনার সাহায্য ব্যতীত 
উপরঘটে অর্থাৎ মাথার মধ্যে সতত ধ্বনিত হু'চ্ছে--সেই ধৰন্তাত্বক 

শব্দকেই শ্রেষ্ঠ বলেছেন, এপথ তাদের আবিক্কত। বৈখরীবর্ণাত্বক 

শবের দ্বার! মুখে রাম রাম” কা'র্লে কিছু হয় না। 

রাম রাম সীতারাম তুমি যে ব'ল্ছ সীতারাম সম্তগণ না্ধের 
আবিষ্কার ক'রেছেন, রাম রাম এই শোন-রাধাস্বামী বাব! কি 

ব'ল্ছেন। 



লাস 

ইি। 

কফেপা। 

ইত্রি। 

কষেপা। 

ইরি। 

মকারশস্বাৰ। ১৬৩ 

“সস্তের|! ধ্ন্াত্মক বর্ণাত্বক শব্ষকেই নাম বলেন। ' যে 

ধ্বনি ব্রন্মাণ্ড ও ব্রদ্ষাণ্ডের উপর থেকে আসে--তা৷ ধ্বন্তাত্বক, যা! 

লেখায় বা কথার ব্যবহার হয় তা বর্ণাত্বক। নাম ছুরকৃম, 

প্রাকৃতিক ও কত্রিম। ওষ্কার তার প্রাকৃতিক নামগ। 

“সুর্য্যকিরণ স্্ষেযর অংশ জীবও সত্যপুরুষ রাধাস্বামীর 
অংশ, জীবের নাম সুরত” | 

“আদিতে যখন সর্বাধিপতির প্রকাশ হয়, তখন সব্বাগ্রে 

শব্দ ছিল, এ শব্দই শ্বামী, দেই শব্দ হ'তে নির্গত ধারার নাম 

রাধা” বাম রাম সীতারাম। বলত সীতারাম এর মধ্যে কোন 

কথ। বেদপুরাণ ছাড় তারা! কি আবিষ্কার ক'রেছেন? রাম রাম 

সীতারাম কোরাণে পারস্য-ভাষায় কলাম ইলাহী ও কুদরৎ 
অর্থাৎ ঈশ্বরবাণী ও ঈশ্বরশক্তি ব'লেছেন। বাইবেলে আছে-_ 

]1) 076 1060611)1100 ৮৮2১5 0106 070 200 006 ৮010 

৮2,5 10], 0০0 800 006 ০070 8৮5 0০00. 

রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম সম্তবাবার। 

শ্রতি পুরাণ আদি বাদ দিয়ে কি আবিষ্কার কর্ূলেন? নিম্নঘউ, 

উপরঘট, পিণু, ব্রহ্মাণ্ড সবই তো! শ্রুতির কথ! রাম রাম সীতারাম 

জয় সীতারাম। শ্রতি বাদ দিয়ে কথ! কোথা পাবেন? কথ! 

যা থেকে স্থষ্টি তয়েছে সেই ওঙ্কারই ত শ্রুতির মূল রাম রাম 

সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম। সম্ভগণ যা বলেছেন তা 

নাদাহ্ুসন্ধানের প্রকারভেদ মাত্র ! 

সম্তগণ বর্ণাত্বক শব্দকে কৃত্রিম ব'লেছেন। 

রাম বাম সীতারাম, এ বর্ণাত্বক রামনাম আশ্রয় ক'রেই ত কবীর 

প্রভৃতি সস্তবাবার। গুপ্তধ্বনি পেয়েছেন । তার খুব রাম রাম 

ক'তেন রাম রাম সীতারাম। 

কোথায় একথ। আছে? 

রাম রাম সীতারাম, এই শোন--কবার বাব! কি ব'ল্ছেন রাম 

রাম সীতারাম। 

আচ্ছা, আগে বল, বর্ণাত্বক নাম ক'রে কে রুতার্থ হয়েছেন? 



১৬৪ 

ক্ষেপা। 

মকারস্বাবা চু 

রাম রাম সীতারাম। ছোটছেলে দেখলে--একজন পরমহ্ং 

বাবাকে অনেকে প্রণাম করে, সে জিজ্ঞাস! ক'র্লে-হ্্য। সাধু 
আপনি কি সকলের চেয়ে বড়? সবাই আপনাকে প্রণাম কট 

দেখতে পাই--আপনি কি করে বড় হয়েছেন? 

পরমহংস বাব! ব'ল্লেন--ণরাম রাম” জপ করে। 

বালক---আমি যদি রাম রাম জপ করি? 

পরমহংস বাবা-_তুমিও বড় হবে। 

সেই র্লামনামজপকারী বালকই ভবিষ্যতে শ্রীরাষদা? 
কাঠিয়া-বাব। নামে প্রসিদ্ধ ছন। বর্ণাত্বক রামনায় জপ ক'টা 
তিনি জগজ্জয়ী হ'য়েছিলেন। 

অপর একটি ছোট বালকের অত্যন্ত ভূতের ভয় ছি 

তার ধাত্রী তাকে বলে-তুমি সর্বদ] রামনাম জপ কর, তাণছনে 

ভূতের ভয় থাকৃবে না। বালক বাল্যকাল থেকে রামনাম 

ক'রৃতে আর্ত ক'র্লেন, তিনিই মহাত্বা গান্ধী। একমাত 

রামনামের জপের বলে অলীম ধের্ধয লাভ করেন; কত ভীষ। 

অত্যাচার হাসিমুখে সহ ক'রেছেন, কখনও তাকে ইংরাজবাবাদে 

কঠিন শাসন লক্ষ্যব্রষ্ট ক'রৃতে পারে নাই, কত লোকে 
হদয়রাজ্যের তিনি অধীশ্বর। মাত্র রামনাম জপের বলে বিনা 

রক্তপাতে ভারত স্বাধীন ক'রে গেছেন, বাবার মুহূর্তে ভূমিতনে 

হে রাম” ব'লে পতিত হ"য়ে ছিলেন রাম রাম সীতারাষ । 

আচ্ছা, শোনে! সম্তবাবার বর্ণাত্বক নামের সন্বধ্ে 6 

বলেছেন রাম রাম সীতারাম, কবীরজী-_ 
নাম জপত কুষ্টীভল। চুইচুই পরৈ জুচাম। 
কাংচন দেঁছ কে ছি কাম কীজা মুখ নাহী' রাম ॥১৫ 

ন্থুখকে সাথে সিলিপরৈ (জো) নাষ হৃদয় ন জায়। 

বলিহারী ব! ছুকৃখকী পলপল নাম রটায় ॥ ১৬ 

--সন্তবাণী সংগ্রহ ২য় ভাগ ২১ পৃ 
গর্ভবাস মে রছে।; কছে! মে' ভজি হে তো হী'। 

নিসিদিন দ্বমিরো নাম কষ্টসে কাড়ো মী" ॥ 



মকার-বাবা ১৬৫, 

চরণন ধ্যান লগাই কে রহৌ নাম লৌলার়। 
তনিক ন তোহি বিসান্সিহৌ। যহতন ঝটহৈ কি মায়॥ 

রাকা নাম সংসার মে সার হৈ 
রামক। নাম অস্ুতবাণী। 

রামক1 নামতে কোটিপাতক হরৈ, 

রামক1 নাম বিশ্বাস খানী।॥ 

রামকা নাম লৈ সাধুন্থুমিরণ করৈ, 
বামক। নাম লে ভক্তিবাণী। 

রামক1 নাম লৈ স্থর সম্মুখ লরৈ, 

পৈঠি সংগ্রাম মে' জুদ্ধিঠাণী ॥ 

বরামকা নাম লে নারু সর্তী ভই 

জবীমবি কংত উড়াণী। 

রামক] নাম €ৈে তীর্থ সব ভরমিয়া 

করত অন্নান কম্পোৰি পানী ॥ 

রামকা নাম লৈ মৃত্তিপূজা করৈ 
রামক। নাম ঢলে দেত দানী। 

রামকা নাম লৈ বিপ্র ভিক্ষুক বনৈ 

বামক1 নাম লৈ দুর্লভ জানী ॥ 

বামক। নাম চারি বেদক! মূল হে 
নিগম নিচোর করি তত্বৃজ্ঞানী। 

রামক। নাম বট সাস্্তোর মৎ থিকে 

বট দর্শন মে বলী কহানী ॥ 

রামক1 নাম অগাধ লীল। বড়ী 

খোদ তে খোদ নছি' ছাব্রিমানী। 

রামক1 নাম লৈ বিষুও স্ুমিরণ করৈ, 
রামক1 নাম শিবযোগধ্যানী ॥ 

রামক। নাম লৈ সিদ্ধসাধক বনৈ 

সিব সনকাদি নারদ গিয়ানী। 



১৬৬ মকার-বাবা ্ 

রামক! নাম লৈ রামর্টদ দৃষ্টি লই 
গুরুবশিষ্ঠ ভয়ে মংত্র দানী ॥ 

কহ] লেক হৌ অগাধ লীল! বচী 
বামক। নাম কাহুন মানী। 

রামক! নাম লৈ' কৃষ্ণ গীত। ক্হী 

বাধিয়! সেত তব মর্শ জানী 

হৈ কৈ সো নিরগুন নিরাকার পরম জ্যোতি 

তান্থুকে। নাম নিরংকার মানী। 

রুপবিন ব্রেখবিন নিগম স্ততি করৈ 

সত্যকী বাহ অকথ কহানী॥ 

বিষু স্বমিরণ কর্ৈ সিৰ জোগ যাক ধরৈ 

ভনৈ সব ব্রহ্ম বেদান্ত গায়! । 

সনকাদি ব্রহ্মাদি পার পাব নহী' 

তাস্ুকা নাম রামরায়া। 

কছে কবীর বহ সবস তহকীক কষ 

রামকা নাম জে! পুথী লায়া ॥ 

রৈদাস ব'লেছেন-__ 
কহ মন রাম নাম সভারি। 

মায়াকে ভ্রম কই ভূল্যেো। জাছুগে কর ঝারি ॥ (টেক) 

নাম তুম হারে! আরত ভংজন মুরারে। 

হরিকে নামবিন। ঝুটে সকল অসারে ॥ (টেক) 

নাম তেরে। আসন নাম তেরো! উরুস। 

নাম তেরে! কেসরি €ল ছিরক] রে ॥৪॥ 

***ইত্যাদি, সন্তবাণী সংগ্রহ দ্বিতীয়ভাগ টৈদাসজী। 

দাতু দয়াল-__ 

রামসরী খ। রামছৈ আ্বমিরিয়া! হি জুখহে ॥৯। 

- সম্তবাণীসংগ্রহ প্রথমভাগ ৭৯ 

আপ! পর সব দৃরি করি 

রাম নাম রস লাগি। 



উল্লাস মকারু-বাব। ১৬৭ 

দাছু ওসর জাতহৈ জাগিসকৈ তো জাগি ॥ 
বাম রাম সীতারাম, রাম নাম রস লাগি এ ধবন্তাত্বক নয়। 

নুন্দরদাসজী-_ 
রামনাম মিসরী পিহে 

দ্ূরি জাহি সব রোগ । 

নুন্দর ওষধ কটুক সব 
জপতপ সাধন জোগ॥ 

রাষনাম জাকে হিয়ে 

তাছি নবৈ সব কোই। 

জ্যেো রাজা কে! সংকতে 

সুন্দর অতি ডর ছাই ॥৫ 

সুন্দবু সবহি' সংত মিলি 

সার লিয়ৌ হরিনাম । 

তক্র তজি ঘৃত কা়ি কৈ 

ওর ক্রিয়। কিহি' কাম॥৬ 

সুদ্দব ভজিয়ে রামকো 

তজিয়ে মায়ামোহ ॥ 

পারসকে পরসে বিন! 

দিন দিন হী জৈ লোহ॥৭। 
_সম্তভবাণী সংগ্রহ ১০৮ পৃষ্ঠা 

যবতুম প্রগটু হু রামজী 
হদয় হামারে আই। 

স্থংদর সুখ সংতোষ হব 

আন'দ অংগ ন ভায়।& 

_ এ ১০৯ পৃঃ 

পল্টুসাহিব-_ 
জপতপ তীরথ বস্ত হৈ 

জোগী জোগ অচার। 



১৬৬ 

ভবি। 

ক্ষেপা। 

মকার-বাব। চতুর্থ 

পলটু নাম ভে বিনা 

কোই ন উতরৈ পার ॥১ 

পলটু জপতপ কেকিহে 

সরৌ ন একো কাজ। 
ভব সাগর কে তরণ কো! 

সতগুর নাম জাহাজ ॥৩ 

জরি বুটীকে খোজতে 
গাঈ সুধ্যাই খোয়। 

পলটু পারম নামক 

মনৈ রসায়ন হোয় ॥৪ 

--উ ২১৪ পৃঃ 
রাম নাম জেছি মুখ নর্তে, পলটু হোত প্রকাস। 
তিনকে পদ বংদন করো, বো সাছির মৈ'দাস ॥১ 
তন মম ধন জেহি রামপর, ঠক দীক্কেশ বকসীস। 

পলটু তিনটে চরণপর, মৈ'অরপত হৌ সীস ॥২ 
রাম নাম জেহি উচ্চবৈ, তেছি মুখ দেহ' কপূর । 
পলটু তিনকে নফরকী, পনহী কা মৈ' ধুর ॥৩ 

_-এ সম্তবাণী সংগ্রহ সাথী ১১৫ পুঃ 

রাম রাম সীতারাম। শুনছে! সীতারাম বর্ণাত্বক শবের কথা? 

রাম রাম সীতারাম। 

শুন্ছি বলে বাও-_- 

রাম রাম। 

দুলনদাসজী-_ 
মন বহি নাম কী ধূনি লাউ। 

বটু নিরংতর নাম কেবল, অবর সব সব বিসরাউ ॥ ১॥ 

সাধি স্থরতি আপনে! করি ন্ুবাসিখর চডাউ। 

পোথি প্রেম প্রতীত তে কছি রাম নাম পঢ়াউ ॥২॥ 

নামহ অঙ্থরাগ্ড নিম্থুদিন নাম কে গুণ গাউ। 

বনী তৌ কা অবছি", আগে ওর বনী বনাউ ॥ ৩॥ 



উল্লাস মকার-বাব। ১৬৯ 

জগজিধন সতগুরু বচন সাচে, সাচ যনযা লাউ । 

করুবাস দূলনদাস সত মা, ফিরি ন যদি জগ আউ॥৪॥ 

_সম্তবাণীসংগ্রহ দ্বিতীয় ভাগ ১৫৮ পৃঃ 

গুলালসাহিব বাণী-_ 
পাচা হে সাচ1 হরিনাম, সংত রটত হৈ আঠো জামা ॥ ১॥ 

সনকাদি কন্থলিয়ে। স্বুকদেব নারদ কীন্থ সংতন সৈব ॥ ২ ॥ 
_-এঁ ১৩৩ পৃঃ 

রাম রাম রাম রাম, জেকরে জিয় আবৈ। 
প্রেমপুর্ণ দৃঢ় বিরাগ, সোই যথ পাবৈ ॥ 

_ত্র ১১ পৃষ্ঠা 

দুলনদাস উপদেশ-__ 

বোল মহৃআ রাম রাম ॥ (টেক) 

সন্ত জপন! ওর মুপনা, জিকর লাবে। অষ্ট জাম ॥ ১॥ 

দাস দূলন আস প্রভুকে। মুক্তি করতা সত্ত নাম ॥ 

--এঁ ১৬০ পৃঃ 

রাম রাম রটু রাম রাম মুন মহ্র্বী সলোনারে । (টেক) 
তন হরিয়ালে বদন স্বলালে বোল অমোল স্থৃহৌনারে ॥ 

_-এ ১৬২ পৃঃ 

ধরণীদাস চরিত ৩৩ পৃষ্ঠা 
কেবল নাম নিরংজন কে| জপু 

চারি পদারথ জেহিতে হৌই। 

বুঝি বিচারি কছৈ ধরণী, জগ কোইন কাহুকে 
ংগ সগোই ॥ 

রাম রাম সীতারাম শুনলে? আচ্ছা, মানকজীর কথ! শোনো 
স্থনি রী সিধ পীর ্ুরিনাথ ॥ সুনি এ ধরতি ধবল আকাম ॥ 

নুনি ত্র দীপ লোঅ পাতাল ॥ সনি প্র পোছি ন সকৈ কালু ॥ 

নানক ভগত! সদা বিগান্থ ॥ নি এ ছুখ পাপকা নাস ॥ ৮॥ 

--জপজী 

হরি। ও তো শোনার কথ|। 



১৭০ মকার-বাবা চতুর্ঘ 

ক্ষেপা | রাম বাম সীতারাম উচ্চারণ ভিন্ন শ্রবণ হবে কিক'রে? 

আল-জাল বিকার তে রহিতে, রামনাম নিত রসন| কহিতে । 

সব স্বখ দাতা রাম হে দুসর নাহিন কই। 

কহু নানক মুছুরে মন তেহি স্বমিরত গতি হোই ॥ 

রাম নাম সঈগ মন নহি দাতা। 

জোউ কীম্থা সোউ অনেতা। 

মন কহ যে! বিস্তার রাম নাম। 

তৰ বিনসৈ যম সে! পরযো কাম ॥ 

- নানক বাক্যনত্ধ৷ 

পঞ্চম শিখগুরু অর্ভুনদেব স্ুখমণি 
হরি কে] নাম কোট পাপহুরৈ 

গুরু মুখ নাম জপ মেরে 

নানক পাবছ সুখ মনে রে॥ 

_২য় অধ্যায় 

হরি ক! নাম জপত নিস তরৈ। 

অনিক মায়! রংগতিবণ বুঝাবৈ। 

হরি ক নান জপত আঘাবৈ ; 
যু মারগ ইহ যাতই কেলা ॥ 

_ 

প্রীজ্ঞানেশ্বর মহারাজ 

কীর্তন কে নৃত্য গান সে প্রায়শ্চিত্তে। ক! ব্যবসায় হী নষ্ট হোগয়!। 
ক্ে! কি ইস কীর্তননে এস! কিয়া কি, 

কহী পাপক1 নামভী ন রৃহগর! । 

ভজ্ঞানেশ্বরের হরিপাঃ বোথ বচন 
হরি নাম উচ্চারণেসে অনন্ত পাপ রাশি পল ভরমে ভগ 

হো জাতে হৈ ॥১১১। রায় কৃষ্ কা নাম অনন্ত বাশি তপ ছে, 

উসকে সামনে পাপকে ঝুন্ড ভাগতে হে 1১৪1২ হরি হরি শি 

কা মন্ত্র হৈ জিসক বাণী য়হ মস্ত্র জপতি ছে উলে মোক 

মিলত] ॥১৪।৩॥ 



উল্লাস মকার-বাবা ১৭১, 

শ্রীএকনাথ স্বামী 

হরি। 

ক্ষেপা। 

হবি। 

ক্ষেপা। 

হব্ি। 

আত্তর শুদ্ধিক কারণ মুখ্যতঃ হবি কীর্তন হৈ। কীর্তন 

সে স্বধন্মকী বুদ্ধি হোতী, কীর্তন সে স্বধর্্নকী প্রাপ্তি হোতী হৈ, 
কীর্তন সে পরব্রহ্ম সমজণ্তা হৈ, নাম জৈস! ওঁর কোই সাধন নহী 
ছে, নাম সে ভববংধন কট জাত হৈ। 

রাম রাম সীতারাম তোমায় এই যৎকিঞ্চিৎ ব'ল্লাম। 

সম্তেবা! যে নাম কীর্তন ক'র্তেন, বর্ণাত্বক নামকে তার! ত্যজ্য 

বলেন নাই বর্ণাত্বক নামই ধ্বন্াত্রক নামে পরিণত হয় এরূপ 

সন্তবাণী তোমায় অনেক শোনাতে পারি, আর শুন্বে সীতারাম 1 

না, বলত--.নাম "ট'চয়ে বলেকি ক'রে মানুষ শান্ত হ'তে পারে ? 

রাম ব্রাম সীতারাষ জয় জয় রাম সীতারাম, নাম টেঁচিয়েঃ আস্তে, 

যে কোন ভাবে বল্লে সীতারাম-_নামীর পরমাণু আকবিত 

হয়ে নামকারীকে পবিত্র করেন। তার দেহগুদ্ধ হয় রাম রাম 

সীতারাম। নামকীর্ভনই হ'ল কলিষুগের উপায়, অধিকারী- 

বিশেষে নাম কীর্তন অপেক্ষা লিখলে কাজ বেশী হয়--ছুরারোগ্য 

ব্যাধি সেরে যায় রাম বাম সীতারাম। 

নাম লিখলে কি ছাই হবে? মিছিয়িছি কাগজ নষ্ট, মানুষের 

বুথ! পরিশ্রম, ওকথ যাবা বলে তার! অতি মূর্খ২--কিছু জানে না 
মানুষকে বিপথে চালিয়ে তার সর্বনাশ করে। নাম লিখলে 

রোগ সারে কিকারে? 

রাম রাম লীতারাম জয় জয় রাম সীতারামঃ নাম লিখলে সত্বর 

বিন্দুদর্শন হয়। রাম উচ্চারণ কর্লুম, মন হয়ত তা স্পর্শ ক'র্তে 
পারলে না, আর যদি শ্রীরাম রাম ব্বাম' লিখি তাহলে বাণী, 

সকল ইন্দ্রিয়ের রাজ! মন, ইন্দ্রিয়গণের শ্রেষ্ট চক্ষু এবং হস্ত কাজ 

করে, কায়মনোবাক্য ব্যতীত লেখ! সম্ভব হয় না, তার ফলে 

প্রচুর সাত্বিক পরমাণু আকধিত হয়। ব্যস, তার দ্বার! 
দেহদোষ দূর, রোগমুক্তি ও নাদ-জ্যোতি লাভ হয় রাম রাম 

সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম। 
রামনাম লিখে কারুর রোগ সেরেছে ব'ল্তে পারো? 



১৭২ 

ক্ষেপা। 

ছরি। 

ক্ষেপা। 

ছুরি । 

ক্ষেপা। 

মকার-বাবা চতুর্থ 

রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম অনেক--অনেক রাম রাম 

সীতারাম। 

অনেক ত বলছো, অন্ততঃ একজন কোন বিশিষ্ট লোকের 

নামঞ্বল। 

রাম র্রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, শ্রীমতী সরলাদেবী 
বিদ্ববী লেখিকা ও কংগ্রেসকম্মী ছিলেন, তার স্বামী এম-এল্-এ 

কটক, তেলেঙ্গ! বাজার এ ঠিকানায় পত্র লিখে জান্তে পারে! 
রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম। অন্ত্রদেশে ওণ্ট,রে 
রামনাষক্ষেত্রমে কোটি কোটি রামনাম লেখ! খাত আছে তাদের 

কাছে সন্ধান নিতে পার--রামনাম লিখলে কি হয়রামরাম 

সীতারাম জয় জয় রাম? আরে সীতারাম, ধৰন্তাত্বক তে! ব'ল্ছো। 

কতক্ষণ মান্য কানে আহ্ুল দিয়ে থাকৃতে পারে, তাতে মাথার 

গোলমাল হওয়া সম্ভব আর বূসনায় অবিঞ্াম নাম কীর্তন ক'রূলে-- 

যিনি করেন তিনি ধন্ত হন এবং সাত্তবিক পরামাণুর দ্বার! স্বাবর- 

জঙ্গম পরিপূর্ণ হয়। পাগল! ভোলা শ্শানে-মশানে পঞ্চমুখে 

অবিরাম নাম ক'র্ছেন। বেদ, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণসমূহ 

ও অন্যান্ত ধর্মগ্রন্থ যে নামের মহিমা ঘোষণ1 ক'রেছেন, কোটি 

কোটি সাধূগণ যে না কীর্তন করে পরমানন্দ প্রাপ্ত হ'য়েছেন, 
আজও কোটি কোটি ভক্ত যে নাম ক'রে আনন্দ-সাগরে নিমজ্জিত 

হ'চ্ছেন, সেই নাম কীর্তন কর1--“কিছু নয় যদি বল, রাম রাষ 

সীতারাম তাহলে তোমার চরণে দণ্ডবৎ হ'য়ে প্রণাম করা ছাড়া 

আর কি কোন উপায় আছে, বলত সীতারাম সীতারাম 

সীতারাম। 
বর্তযান লময়ে রাজসরকারের যন্ত্রীযগুলী কেউ নামকীর্তন 

অহ্ছমোদন করেন বল্তে পারো? 
রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, অনেকদিন আগেকার 

কথা--মকারবাব! শিশিরকুমার ঘোষ নামক এক কায়স্কবাবার 

ভিতর ঢুকে পড়ে অমিয়নিমাইচরিতরূপে বেরিয়ে আসেন। 

তার বংশাবলী গৌরভক্ত, বৈস্বগ্রন্থ ও বৈষ্ঞবধর্ম প্রচার 



উল্লাস 

হরি । 

ক্ষেপা। 

মকারশ্বাবা ১৭৩ 

ক'রেছেন কচ্ছেন ; যুগান্তর, অযুতবাজার প্রভৃতি দৈনিক পত্র 
তার বংশধর শ্রীতুষারকান্তিবাব! চালান, তার পুত্র শ্রীতরুণকাস্তি 
বাব! মন্ত্রী”, তিনি এবং তার উপদেষ্ট! প্ীচিন্ময়বাবা! ও জীগ্রফুলল- 
বাব! প্রভৃতির উদ্যোগে বৎসর বৎসর দোলপুণিমার দিন 
কলিকাতার রাজপথে একটি নগর সক্কীর্তন বের হয় বাম রাম 

সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম। লক্ষ লক্ষ ভক্ত সেই 
সন্কীর্তনে যোগদান করত উর্ঘাবাছ হ'য়ে সজল নয়নে 
নাচতে নাচতে 

হরে কষ হরে রুষ কৃষ্ কৃষ্ণ হবে হবে। 

হরে বাম হবে রাম রাখ রাম ভরে হরে॥ 

ব'লে সঙ্ীর্তঘন করতে থাকেন। তাদের পদভরে পৃথিবী 
কম্পিত হন, কলিকাতার আকাশ বাতাস সেই মহাসঙ্ীর্ভন-রবে 

মুখরিত হয়, হুক্মে সেই সক্কীর্তন-ধবনি বিশ্বে ছড়িয়ে পডে, কত 

ভক্ত কত সাধু কত গৃহস্ববাবার! তাতে যোগদান করেন--তাৰ 

ইয়ত্ত। হয় না! রাম রাম সীতারাম। অন্থমান ব'ল্ছি ছ লক্ষ সাত 

লক্ষ লোক হ'তে পারে রাম ব্রাম সীতারাম জয় জয় 

বাম সীতারাম। 

তুমি কখনও সে সন্কীর্তন নিজের চোখে দেখেছ, না শোনা! কথা ? 

বাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতার্াম, বহু জন্ম-জন্মাস্ত রর 

মহা পুণ্যফলে একবার সে মহাসস্কীর্তন দেখবার সৌভাগ্য লাভ 
ক'রেছিলাম রাম রাম সীতারাম। এবার পডলাম-শ্রীমন্মহা প্রভুর 

পাচশেো! বছর আগেকার পবিত্র পাছুক1। মহাসক্কীর্তনে অগ্রভাগে 

রৌপ্যসিংহাসনে ব'সে নাম গুন্তে গুনতে নগর পরিক্রমা ক'রে- 

ছিলেন, এবং পুজ্যপাদদ তারকেশ্বরের বাল মোহাস্ত বাবাও 

যোগদান ক'রে সকলকে উৎসাহিত করেন। শ্রনৃপেন্্র বাবা, 

শ্রীরাধাগোবিদ্দ বাব প্রভৃতি যোগ দিয়েছিলেন। আরও কত 
শিক্ষিত ব্যক্তিগণ যোগ দেন তার আর সংখ্যা কি ব'ল্বে!! 

রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম জয় জয়রাম 

সীতারাম | 



১৭৪ 

হরি। 

ক্ষেপা। 

কৰি। 

ক্ষেপা। 

হুনি। 

ক্ষেপা। 

মকার-বাবা চতুর্থ 

শ্রীযুক্ত বিধান রায় এদের সঙ্গে যোগ দেন কি! 
রাম রাম সীতারাম ঠিক জানি না, ৩বে তার জন্ম-জন্মাস্তরের বহু 
তপস্যা আছে এবং ধে বীর্যে রক্তে জন্মেছেন__-তাতে তিনি 

নামকীর্তনাদির বিরুদ্ধ নন্--এ কথ! নিশ্চয়। তিনি এতে মত না 
দিলে শ্রীতরুণবাবা বা শ্রীপ্রফুল্লবাবা! এক্প মহাসংকীর্তন ক'র্তে 

পার্তেন না। যাকৃ, মকারবাব! রায়বাবাকে খুব ভালবাসেন 

তাকে বুকে করেই নিয়ে যাবেন। 
(“রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম' ব?লে ক্ষেপা ধেই 

ধেই ক'রে নাচতে লাগলো ।) 

আরে থামে। থামো, এখনও আমার কথ! শেষ হয়নি। 

রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, এ যুগে হেলায়, 

শ্রদ্ধায়, ইচ্ছায়, অনিচ্ছায়, উঠতে, বসতে খেতে, শুতে যে নাম 

ক'র্বে সে ভগবানের দেখা পাবেই রাম রাম সীতারাম। 
যা-তা কি ব'ল্ছো-_-যার মাথ| নেই মুণ্ডু নেই, পাগলের মত 

বলেই চ'লেছ? 
রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম বদ্ধু, তোমায় আমি 

চিনি না, তোমার নামও শুনিনি, তুমি কৃপা ক'রে এসে ছু'টো 

কথ। জিজ্ঞাসা ক'রূলে, তাই অনিচ্ছাসত্বেও যকারবাব! উত্তর 

দেওয়ালেন রাম বাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম। 

প্রিয়, 

আমি তো! তোমারে চাছিনি জীবনে, তুমি অভাগারে চেয়েছ। 

আমি না! ডাকিতে হৃদয় মাঝারে নিজে এসে দেখা দিয়েছ। 

চির আদরের বিনিময়ে সখা? চির অনাদর পেয়েছো। 

আমি দুরে ছুটে যেতে, ছু'হাত পদারি ধরে টেনে কোলে নিয়েছ। 
ওপথে যেও ন| ফিরে এস ব'লে কানে কানে কত কয়েছ। 

আম তবু চলে গেছি, ফিরায়ে আনিতে পাছে পাছে ছুটে গিয়েছ। 
এই চির অপরাধী পাতকীর বোঝ! হালিমুখে তুমি বরেছ। 

আমার নিজে হাতে গড। বিপদের মাঝে বৃকে করে নিয়ে রয়েছ। 



হরি। 

ক্ষেপা। 

হরি । 

ক্ষেপা। 

হরি | 

মকার"্বাব! ১৭৫ 

(“রাম রাম সীতারাম জর জয় রাম সীতারাম' ব'লে ক্ষেপ! ধেই 
ধেই ক'রে নাচতে লাগলে! । ) 

আরে থামে! থামো, আমার কথা শেষ হয়নি। 

রাম রাম সীতারাম, বল। 
বলত চা তোমার শাস্ত্র কত প্রকার নাদ বলেছেন? 

রাম বাম লীতারাম নাদবিন্দূপনিষৎ ব+লেছেন-_“নাদকোটি- 
সহন্্রাণি বিন্দুকোটিশতানি চ" নাদ কোটি সহশ্র প্রকার, বিচ্দু 

(জ্যোতিঃ) কোটি শত প্রকার। কোনো! শব্দের অন্ুকারী 
নাদকে ব্যক্ত নাদ, আর যার মত নাদ বাইরে পাওয়া যায় 
না--তাকে অব্যক্ত নাদ বল! হয় রাম রাম সীতারাম জয় 

জয় রাম সীতারাম। হংসশ্রতি--চিনি, চিঞিনী, ঘণ্টা, শঙ্খ, 
তন্ত্রী, তাল, বেণুও মুদঙ্গ, ভেরী, যেঘনাদের কথা বলেছেন-_ 

নাদবিন্দুশ্ররতি--সাগর, মেঘ, ভেরী, নিঝব, মাদল, ঘণ্টা ঢাক, 
কি্কিণী, বেণু, বীণা, ভ্রমরনাদের কথা ব'লেছেন। হঠযোগ 

প্রদীপিকা এবং লয়যোগসংছিতায় নাদের বিবরণ প্রায় এইবূপ 

আছে। 
শিবপুরাপে- 

ঘোষ, কাংস্ত, শৃঙ্গ, ঘণ্ট।, বীণ|, বংশ, ছুন্দুভি, শঙ্খ ও 

মেঘনাদের কথ উক্ত হু'য়েছে। 

ছান্দোগ্য শ্রতি-গাডীর শব্দ, ধাড়ের ডাক, অগ্নির 

জলন প্রভৃতি বলেছেন রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম 

সীতারাম। কোটি সহম্্র প্রকার নাদ “ওম্* নাদে লয় হয় রাম 

বাম সীতারাম। 

তুমি ত শাস্ত্রের কথ! শোনালে। কোন নাদযোগ্ীর অহ্থভবের 

কথ বস্ল্তে পারে!? 

ক্ষেপা। ব্রাম রাম সীতারাম বড় ঘড়ীর নাদ, 

হরে কৃষ্ণ হবে কৃষ্ণ কৃষ্জ কৃষ্খ হরে হরে। 
ছরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥ 

বামে স্ত্রীকে) দক্ষিণে পুরুষকে হরে কৃষ্ণ নাম, 



১৭৬ মকারুশ্বাৰ। চতুর্ঘ 

বছ যন্ত্রে বহু কে আকাশ-বাতাস মুখরিত ক'রে 
তারকব্রন্ধ _ 

হরে কষ হরে কফ কষ কষ হরে হরে। 

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হবরে॥ 

বছ বাছ সহ আবত্রিক নাদ? ঢোল, খোল, ট্যাম্টেমী 

বাদ্য নাদ, যুছগীত নাদ, সমুদ্রগর্জন নাদ, জল ভর! মেঘগর্জন নাদ, 
প্রবল ঝড় নাদ, আন্তে আন্তে পরম্পরের আলাপ, ঝর্ণা, ভেক, 

ইঞ্জিন, জলোচ্ছাস, নকুল শব্দবৎ টান! নাদ, জয়গুরু নাদ, জয় 

গুরু-জয়গুরু নাদ, সোহহং নাদ, মেঘনাদ, জয়গুর সোইহং নাদ 

একসঙ্গে চলে, এক নাদ চল্তে চল্তে অপর নাদ এসে পডেন। 

যুগপৎ সোহহুং, মেঘ, সিসিনাদ, ওম্নাদ, ওম্-গর্ভ শঙ্খনাদ, 

সোহহং নাদ, ওগুরু নাদ, জয়গুরু সোহহং নাদ, এরাপ কত নাদ 

চলে, তারপর অব্যক্ত নাদ--এই কোটি সহত্্ প্রকার নাদের বিবরণ 

দিতে কেউ পারে না জয় জয় রাম সীতারাম। 

কখন নীরব ভাষায় ভিতরে উচ্চারিত হয়-_ 

যদ| যদ] ছি ধর্শন্ত গ্লানির্ভবতি ভারত । 

অভ্যুতথানমধর্মন্য তদাত্বানং স্থজাম্যহুম্ ॥ 

পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুক্কৃতাম্। 

ধর্মসংস্বাপনার্থায় স্ভবামি যুগে যুগে ॥ 

কখন বা একোহহং শুদ্ধোহহং নীরব ভাষায় ঠেলে 

তুলেন মকার-বাবা, তারপর নাদ যখন হ্ম্ম হতে থাকে তখন 

জ্যোতির আবির্ভাব হয়, কত রকম, লাল, নীল, সবুজ, হলদে 

তা বলা যায় না। একটি রুমণীয় পরম জ্যোতি আছেন, তিনি 

প্রায় মধ্যাহ্ন অতীত হ'লে নাদকে অতি ৃম্ম ক'রে আবিভূতি 

ভন্--চতুদ্দিকে নীলবেষ্টনী, মধ্যে সাদা গোল, এ পরম জ্যোতি 

দশ বার বৎসর ধরেই তপস্তাকালে দেখ! দেন, নিত্য নয়। 

হয়ত উপযুণ্পরি ৩৪ দিন দর্শন দিলেন আবার দেখ! নাই। 

এ'র দর্শন বাইরে হয়, ভিতরে হয়ঃ চোখ তাকিয়ে বুজেও এ কে 
দেখ! যায় রাম রাম সীতারাম জয় জয় সীতারাম। 
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রাত্রের দিকের কথা “সোহহংমাদ' খেল! করেন। 

সোহহংনাদ নীচু ঘটে আগে আসেন সেটি পাদানী ক'রে টান! 
সোহহুং নাদ আসেন সোহহং ওম্ম্ম্ম ক'বৃতে ক'র্তে; তারপর 

তার বাবা আসেন--বোম্ বোম বোবম্ বোম্ ক'র্তে ক'র্ৃতে, 

এই সোহহং নাদ ভ্রমরগুহার নাদ, এ সময় বাঁদিকে ইঞ্জিনে 

সোইহংনাদ পাম্প দিতে থাকেন, তারপর যখন প্রকাণ্ড হ্াজওয়ালা 

ওম্নাদ আসেন, ব্যস্্--সব নাদ জ্যোতির অপমৃত্যু হয়ঃ তারপর; 

জয় জম্ন রাম সীতারাম সীতারাম শীতারাম রাম বাম 

কতদিন কতক্ষণ নাদ থাকে? 

রাম রাম সীতারাম সন্তশ্রেষ্ঠ জ্ঞানেশ্বর বলেছেন, যতক্ষণ প্রাণ 

অপান আদি বায়ুর নাশ না! হয়ঃ ততক্ষণ হদয় আকাশে নাদ 

উত্থিত হয়, আর শব্দ উৎপন্ন হবারও এই কারণ, এ অখণ্ড 

ওক্কারের মেঘের ভ্ায় ধ্বনির দ্বার হৃদয় আকাশ গুঞ্জরিত হয়, 

তখন ব্রক্গরন্ক্রের দ্বার সহজে মুক্ত হয় রাম রাম সীতারাম 

সীতারাম সীতারাম। 

সোহহং নাদ কোথাকার নাদ জানো? 

রাম বাম সীতারামঃ সম্তগণ ব'লেছেন-_ 

ভ'বর ওফামে বীচ উঠত হৈ মোহং বাণী ( পলটু সাব) 

ভ'বর গুফামে' সোহং বাজৈ মুরলী অধিক বজায়াহৈ ( কবীরজী ) 

তুরীয়া শব্ধ উঠত অভি অন্তর সোহং সোহং টেবে। ( ভীখা সাহেব) 
শব্ধ সোহং উঠে জীবতামে বসৈ (গুলাল সাহেব ) 

গগন মগ্ডল বীচমে ধাহ| সোহং গম ডোরি সবদ অনাহত হোতছৈ 

(১) স্বরত লগী তাহ! মোরি। (কবীর ) (১) (অসাধারণ দৃষ্টি) 

সথরতি উলটি পবনকে সোধে! ত্রিকুটা মধি ঠহরাই। 
সোহং সোহং বাজ। বাজৈ অজরপুরী দরসাই ॥ ( কবীর ) 

মিটী করমকে] অঙ্ক জবৈ আগম ভয়ে] । 

পায়ে স্থরতি সোহং সংসয় সব গয়ে। ॥ (কবীর ) 

ভ'বর গুফামে রহৈ সমায় হোয় অমর কাল না খায় 

(য়ারী সাহেব ) 
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ভ'বর গু'ফামে উলটি জায় জগ মগ জ্যোতি বহে ছবি ছায়। 
(দরিয়।) 

ঘটমে উচ1 ধ্যান শব্দক1] সোহং সোহং মাল1| ( চরণদাস ) 
অজপা। মোহং জপহেঁ পরমগম্য নিজসার | (দয়াবাই ) 

ভমর গু'ফামে' বৈঠকর অমী মহারস জোখ। 

ভমর গফামে' বৈঠকর অমী মহারস তোল | (গরীবদাস ) 
সতগুরু সোহহং নাম দে গুফ বীজ বিস্তার 

বিন সোহং সীঝে নইশী মূলমন্ত্র নিজসার 
সোহং সোহং ধূন লাগে “দরদ' “মংদ"দিল নাহি 

সতগডরু পরদ| খোলহী পরালোক লে জাহি। 
সোহং জপ অজাপ হৈ বিশ্ব রলন হৈব ধুন্ন। 
চটে মহল স্থুখ সেজপর জই। পাপ ন হি পুন্ন ॥ 

সোহং জপ অজাপ €হ বিশ্ন রসন1 ছৈব ধুন্ন | 

সতগুরু দীপ সমীপ হ্বে নহি বস্তী ন হিক্ুন্না॥ (গরীবদাসছ) 

রাম রাম সীতারাম, অখণ্ড যৌন নিয়ে নির্জনে সর্বাসঙ্গ 
ত্যাগ ক'রে তপন্তা করতে যিনি পারেন, তিনি সত্ব 

শীনাদত্ন্দরের কপা লাভে সমর্থ হন এবং নাদের বিবিধ রূপ 

দেখতে পান। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম। 

তুমি চরম নাদ কোন্টিকে বল ? 
রাম রাম সীতারাম রাম রাম সীতারাম, ওক্কার নাদ পরমেটী 

ব্রহ্মারও উপাশ্ত | বেণুধবনি ওক্কার নাদ অভিন্নতত্ত | হংসোপনিষদে 

চরমনাদ মেঘ। 

“শমে পরমং ব্রদ্ম ভবেদ্ বক্ষাপ্নসন্নিধো? | 
শিবসংহিতায় চরমনাদ মেঘ। 

“ঘণ্টারবসমঃ পশ্চাদ্ ধ্বনির্সেঘরবোপমঃ | 

যোগরসায়ন 

ভেরীরবসমঃ পশ্চান্মেঘগর্জানসন্নিভঃ | 

অস্তিম নাদ মেঘ। 

শিবপুরাপ মেঘনাদকে নবম নাদ ব'লেছেন। 
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ত্রিপুসার সমুচ্চয়--শেষনাদ মেঘ। 

তন্ত্রসার--তৃতীয় নাদ (চরম ) মেঘ। 

যোগততৃবারিধি--চরমনাদ মেঘ। 

শিবপুরাণ--নবম নাদ মেঘ ও যোগবিদ্ভা দ্বিতীয় নাদ মেঘ 

বলেছেন, তা! ভিন্র সকলেই যেঘনাদকে চরম নাদ ব'লেছেন। 

শ্প্রণবানন্দ দ্বামী-”আকাশতত্ব যুধিষ্ঠির, স্থান ক 
বিশুদ্ধক্র এখান থেকে সাধনক্রমে মেঘগর্জনবৎ শব্দ উঠে। 

তাকেই অনস্ত-বিজয় শঙ্খ বলে। এ শব্দেমন মিশিয়ে দিলে 

সর্ববৃত্তিশৃন্ত অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি অবস্থা আসে ।” ইনিও মেঘনাদকে 
চরম নারদ বলেন। 

বৈষবশিরোমণিগণ জ্রীশ্যামসুক্দরের বংশীধবংনি মেঘের মত 

বলেছেন রাম রাম সীতারাম। 

মত কোকিল গাওয়ে মধুর 
অলিকুল তহি অতি নুস্ুর 

মুরলী ধ্বনি ঘন গরজনি 
নাচত মধুর মাতিয়। | 

(শেখর ) 

মুরলী ধ্বনি ঘন পরজনি বল! হয়েছে । 

কাহাসে মুরলী ধ্বনি নবাভ্র গঙ্জন জিনি 

জগতাকর্ধে শ্রবণে যাহার । 

উড়ি যায় ব্রজজন তৃষিত চাতকগণ 

আসি পিয়ে কাস্ত্যযুতধার ॥ 

__শ্রীচৈতন্তচব্রিতামৃত অন্ত্যলীল! ১৯ পরিচ্ছেদ 

শ্রীষত্ভাগবত ১০।১১1১০ শ্লোক প্রীসনাতনগোস্বামিকৃত ব্যাখ্যা 

কিঞ্চ গোবিন্বন্ত বেধুযহ্ু বেখুনাদং শ্রত্বা অনস্তরং মন্ত্রগঞ্জিতং 
নীলমেঘং মত্ব! যে মযুর! ইত্যাদি । শ্রীপাদ সনাতনও বেণুনাদকে 

মেঘনাদের মত ব'লেন। 
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পাতঞ্জল দর্শন কৈবল্যপাদ £ 

প্রসংখ্যানেহপ্যকুসীদন্য সর্বথ। 
বিবেকখ্যাতেধর্শমেঘঃ সমাধিঃ | 

ধ্যানপ্রভাবে চিত্ত সত্ব নির্মল হওয়ায় এশ্বর্য্য পর্ববিজ্ঞানাণি 

সামর্থ্যরূপ প্রসংখ্যানে যিনন চুব্ধ ন। হন, তারই বিবেকখ্যাতি 
উৎপন্ন হয়। বিবেকখ্যাতি (প্রকৃতি-পুরুষের পার্থক্য জ্ঞান) 
জন্মিলেই ধর্মমেঘ সমাধি হয় ততঃ ক্লেশকর্মননিবৃত্তিঃ।৩০। তাহাতে 
অর্থাৎ ধর্মমেঘ সমাধি দ্বারাই পূর্বোক্ত অবিদ্যাদি ক্লেশ ও শুভাশু, 

কর্ম ধ্বংস হ'য়ে যায়। ! ৩৯) 

ধর্মমেঘ সমাধি হ'লে জ্ঞান বা] বুদ্ধিসত্তবের আবরক থাকে, 

না। তজ্জন্ত জ্ঞান ব1 বৃদ্ধির আলোক অনস্ত হয় স্মৃতরা" 
তখন জ্ঞেয় সকল অল্প হ'য়ে পড়ে, অর্থাৎ যোগী তখন সহছে। 

সর্বজ্ঞ হন। 

শ্বীকবিরাজবাব। ব'লেছেন-_-“মেঘ ধর্ময়েঘ সমাধি হৃচং 

হইতে পারে। পাতগ্জলে যেমন ধর্মমেঘ আছে বৌদ্ধমতেও দ*1 
বোধিসত্ব ভূমির চরম বা দশম ভূমিই ধর্মমেঘ__-এই ভূমি হইনে। 
বুদ্ধত্বে আরূঢ হইতে হয়। পাতগ্জলে ধর্মমেঘসমাধি অবস্থা 
অবি্ভাদি ক্লেশ ও শুভাগুভ কর্্মাশয় বিন& ভয় বলিয়া অনাধু' 

নির্মশলজ্ঞানের উদয় হয় ও গুণসকলের ভোগাপবর্গরূপ প্রধোন্, 

সিদ্ধ হয় বলিয়া পরিণাম ক্রম সমাধি হয়| বৌদ্ধমতেও ক্রি ং 
অক্রি্ উভয় প্রকার অজ্ঞান দশম ভূমিতে নিবৃত্ত হয় বলিয়া সম্যব 
সন্বুদ্ধ ভাবের উদধ সম্ভবপর হয়।” 

শ্রদ্তি, তন্ত্র ও বৌদ্ধ মহাজনগণ ধাকে মেঘনাদ বলেন 
ভক্তগণ নেই মেঘনাদকেই আ্রশ্তামহ্থন্দরের বংশীধবনি বলেন 

তার। বংশীধবনি শুন্তে শুনতে মদনমোহনের নিকট উপস্থিত ছন 

জ্ঞানী, যোগী ও বৌদ্ধগণ স্ব স্ব অভিলধিত স্থান প্রাপ্ত হ'য়ে থাকে, 
রাম রাম সীতারাম জয় জয় বাম সীতারাম । 

কেবলমাত্র কি মেঘনাদ শোন! যায়? 

রাম রাম সীতারাম না, মেঘনাদের সঙ্গে সিসিনাদ,) সোহহংনাদ 



উল্লাস মকারশ-্বাবা ১৮১ 

বোম্বোম্নাদ, ইঞ্জিননাদ--এসব শোনা যার়। ওক্কারনাদ 
আধিভূ্ত হ'লে প্রথমে সাধকের ঠিক বাহজ্ঞান থাকে না, তারপর 
একবারেই জ্ঞান লোপ হ'য়ে বায় রাম রাম সীতারাম জয় জয় 

রাম সীতারাম। 

বেদান্ত। বন্ত সর্ব্বেছপি শরীর-শ্রুতিনস্তকম.। 
বাগজালং যেন সংব্যাপ্তং প্রণবঃ স বিরাজতে ॥ 

আকাশ বাতান করি মুখরিত উঠিছে মধুর তান। 
সোহহং সোহহং সোহহং ববে কে এ গাহিছে গান ॥ 

ঘন ঘন ঘন ঘন গরজন 

নাহি হয় বিন্দুবারি বরিষণ, 

আবেশে বিভোর তনু প্রাণ মন-_- 

পুলকিত দেহখান। 

অলক্ষ্যে গায়ক আবরও কত স্ুরে-_ 

গাহিতেছে গীত ওই শৃন্যপুরে 
কম্পিত মম এই কলেবরে-- 

আনিছে আনন্গবান ॥ 

কভু বা আলোকে কভু বা আধারে 

চকিতচিত চাহিছে তোমারে-- 

প্রেমময় নাথ থেকো নাকো দুরে 

কর হে দরশ দান ॥ 





মকার-বাব। 

পঞ্চম উল্লাস 

শ্রীকষ্চলীলাচিস্তার কথা, বেণুরাণীর আবির্ভাব, 
দ্রার্শনিক মতসমুহের এক লক্ষ্য, 

শ্রীরামায়ণ ভ্রানহাভারত শ্রীমস্তাগবতের ত্রাবিধ ভাবা, 

বেদম রামায়ণ, পঞ্চম বেদ মহাভারত, গ্রাক্সন্ত্রী এবং ব্রক্ম- 

জুত্রের ভাস ভ্রীমন্তাগবত, গুরুদ্ধারে মকার-বাবার লীলা । 



যজ্জপ্ত। পরমাগ্রানং বিশ্বামিত্রাদয়ে। দ্বিজাঃ। 

ব্রাহ্গণ্যং লেভিরে ব্রচ্গ তারং দ্িশতু ন2 ফলম. ॥ 



ক্ষেপা। 

হরি । 

' ক্ষপ1 | 

হবি। 

ক্ষপা | 

মকার-বাব। 

পঞ্চম উল্লাস 

রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম। 

ই, একট] কথা মনে পড় লো, ধর কুষ্ণচরিত্র মহাভারতে একরকম, 

হরিবংশে আলাদা, বিষু্পুরাণে বা ভাগবতে আলাদ! আলাদা, 

এতে কি ক'রে বল! যায়-__মহাভারত হর্রিবংশ সত্যি, কষ্খ সত্যি, 

গল্প নয়? 

রাম ব্বাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, তোমাকে আগেই 

ব'লেছি, কল্পভেদে লীলাভেদ হয়। রাম বলাম সীতারাম লীল। 

অনস্ত, লীলার লক্ষ্য দেখ-_ 

কি লক্ষ্য? 

বাম রাম পীতাবাম লক্ষ্য--হল আমার দ্ধেহে গেছে যে “অহং মম' 

আছে, বহিমুখতা আছে তা দূর করা রাম রাম সীতারাম। 
আমি কুষ্খলীল! চিস্তা ক'রৃতে লাগলাম। কৃষ্ণ চতুভূ্জ মূর্তি 
ধ'রে কারাগারে জন্মালেন, বহ্থদেব নম্দের বাড়ীতে রেখে এলেন । 

তিনি পৃতন1 তৃণাবর্ত বধ করলেন, যশোদাকে মুখের মধ্যে 

ব্রহ্মাণ্ড দেখালেন, দধি-ছুপ্ধপূর্ণ হাড়া বসান গাড়ীখান। লাথি 

যেরে ফেলে দিলেন, “মাটী খাইনি বলে হই! ক'রে মাকে মুখের 

ভিতর ব্রন্মাণ্ড দেখালেন, এই ভাবে বৎ্সাম্থর-বকান্ুর-অঘানস্ুরবধ, 

ব্রহ্মমোহন ক'র্ূলেন। তিনি চতুভূজ হ'য়ে জন্মাতে আমি তাকে 

ভগবান্ ব'লে জেনেছি, পৃতন! প্রভৃতি বধ করাতে, মাকে মুখের 

ভিতর ব্রদ্মাণ্ড দেখাতে, ব্রহ্মমোহনে ভগবান্ ব'লে বুঝেছি । 

বালিকাদের বস্ত্রহরণ সেট! ভগবানের ছেলেখেলা, তাদের আকর্ষণ 

করাঃ নারীর লজ্জ! বড় অধ্নিক, লজ্জা! ছাড়তে পারে কিন! 

পরীক্ষা । কালিয়দমন, গোবর্ধনধারণ দেখে ভগবান ব'লে 

নিশ্চয় ক'রেছি। রাসলীলায় সহজ সহজ ক্ণমূর্তি দেখে তিনি 

ভ্রীভগবান্ এ আমার দুঢ বিশ্বাস হয়েছে । ক্রমে মথুরায় গমন. 



১৮৬ 

হবি। 

ক্ষেপা। 

হবরি। 

ক্ষেপা। 

মকার-বাবা পঞ্চম 

গোপীদের আকুল ক্রদ্দনে আমিও লীলাচিস্তা ক'রৃতে ক'রে 
কেদে ফেন্পুম, কংলবধ, নন্দ-যশোদার করুণ ক্রন্দনে আমিং 

কাদলাম, চিত্ত গলে গেল, গল। চিত্তে কৃষ্ণের ছাপ পড়লো 

কুষ্ণলীল। চিস্তায় আযার দেছের “অহং মম” “আমি আমার 

ভুলে গেলাম। কষ্চের পরমাণুসকল এসে আমার চিত্ত পৃ, 

ক'রে দিলে, ওক্কার এলেন, বাশী বাজলো ; কাজ মিটে গেল 

লীলাচিস্তায় আমার প্রয়োজন ত এইটুকু । “বহুম্যাং বে 
যে পরমপদদ থেকে নেমে এসেছি, আমার লক্ষ্য ত তাই? ব্যস্ 

ঠাকুর টেনে নিত্যলীলায় প্রবেশ করালেন রাম রাম সীতারাম 

লীলা রকম রকম কেন? 

বাম রাম সীতারাম, জয় জয় রাম সীতারাম। চিত্ত ত সকলে; 

এক রকম নয়? শ্রীভগবান্ও কারে! বাধ্য নন্, তিনি ধার চিতে 

যে ভাবে লীলা ক'রেছেন, তিনি সেইভাবে পুরাণাঁদতে লিখ 

রেখেছেন । জয়দেব, বিগ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিশ্দদাম 

প্রভৃতি ভক্তের চিত্তে যে ভাবে লীল! আবিভূর্তি হয 
তাদের নিত্যলীলায় প্রবেশ করিয়েছেন, তারা তাই লিখ 

রেখে গেছেন। তিনি অনন্ত, তার লীল! অনন্ত, অনস্ত কো 

্রন্ধাণ্ডে অনস্ত অনন্ত কাল ধ'রে এই নিত্য লীল! চল্ছে রাম রাং 

সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম। আমার লীল৷ চিন্তা; 

উদ্দেশ ভগবদ্র্শন, আগে বেণুরাণীসহ ওক্কার লাভ হবে, তারপয 

বাশী শুনতে শুনতে নিত্যলীলায় প্রবেশ কর্বো জয় জয় 

রাম সীতারাম । 

হা, এই যে দর্শনশাস্ত্র, এরও তো! কারে সঙ্গে কারে! মিল নেই। 

মায় এক কথ। বলেন, বৈশেষিক এক কথা বল্লেন, সাংখ্য, পাতঞ্জ; 

মীমাংসা, বেদাস্ত, ভক্কি প্রভৃতি দর্শন, সকলে আলাদা আলাদা 

কথ! বলেছেন, কাকে মানবো 1 শঙ্কর, রামাহুজ, মাধব, নিঃ্বার্ক 

বল্লপভ প্রভৃতি আচাধ্যগণের কারে! মতের মিল নেই কাবে 

আমি যানি বল? 

রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম 



উল্লাস 

হরি। 

ক্ষেপা। 

|ইরি। 

মকার-বাব। ১৮৭ 

একট! ব্রঙ্গাণ্ডের হিসাব হ'ল--পৃথিবী পঞ্চাশ কোটি যোজন 

বিস্তৃত, সত্তর কোটি যোজন উচ্চ, তাতে উপরে ভূঃ, ভুবঃঃ ম্বঃ১ মহ 
জন, তপ, সত্য ; নিয়ে অতল, বিতল, স্বুতলঃ তলাতল, ব্লসাতল, 

মহাতল, পাতাল সপ্ত অধোলোক--এই চতুর্দশভুবন বেছ্টন ক'রে 

এর দশগুণ জল, তাকে বেষ্টন করে তার দশগুণ আগুন, তাকে 

বেইন ক'রে তার দশগুণ বাতাস, এইব্ধপ দশ দশ বৃদ্ধি পর পর 

হবে-+আকাশ অহংতত্ব মহত্ত্ব প্রকৃতি--অগুকটাহ দ্বারা এই 

বঙ্গাণ্ড পরিবেষ্টিত, এইরূপ অনস্ত কোটি ব্রক্জাণ্ডে নাদন্ধপিণী পরম! 

প্রকৃতি খেল! ক'রছেন, এটি যে মহতোমহীয়ান্ অবাঙমঅনসোগোচর 

পরমপুরুষের একপাদে ভাস্ছে, তিনপাদের কোন সংবাদ নাই, 
বল দেখি সীতারাম, সকলের তাকে কি একভাবে চিত্তে ধারণ! 

ক'র্তে পার! সম্ভব? বিনি যে ভাবে ধরেছেন তিনি সেইভাবে 

লিখে গেছেন । শ্রীভগবান্ শঙ্কর, শ্রভগবান্ রামান্থজ এবং অন্ঠান্ত 

আচার্য্যগণ যে ভাবে অন্থভব করেছেন শিষ্যগণের শিক্ষার জন্য 

বলে গেছেন। ন্তায় বৈশেষিক প্রভৃতি দর্শনশাস্ত্রসমুহের কোন 

মত অগ্রাহ নয়, মাত্র অধিকারি-ভেদে দর্শনাদি শাস্ত্রের মতভেদ 

রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম। 

তবে পরস্পর পরম্পরের মত খণ্ডন কেন করেছেন ? 

রাম রাম সীতারাম প্রীভগবান্ শঙ্কর শিধ্যের অধিকার দেখলেন-_ 

বিবর্তবাদে নিগুণব্রদ্ধে পাছে কোন রকমে অধিকারচ্যুত হয় এই- 

জন্য তাদের শাস্ত্রে দূঢ় নিষ্ঠা আনবার জন্ভ বৌদ্ধমত সাংখ্যমত 

ভাগবতাদ্দি মত খণ্ডন ক'রেছেন, উদ্দেশ্ট হ'ল বিবর্তবাদ নিগুণ- 

বাদের অধিকারী ব্যকিকে তার অধিকারে স্থির প্রতিষ্ঠিত কর! ; 

লক্ষ্য সেই পরমপদ--অমুতের উৎস। মত খণ্ডনের কারণ--শুধু যে 

যে ভাবের প্রকৃতি নিয়ে জন্মেছে তাকে সেই ভাবে স্থির রাখ! । 

চবুম পরম কাম্য হ'ল--বেণুকান্ত রাম রাম সীতারাম' জয় জয় খ্বাম 

সীতারাম। 

আচ্ছা, তুমি যে ত্রিবিধ ভাষার কথ ব'লে, রামায়ণ মহাভারত ও 

ভাগবত আদি গ্রন্থ সকলকে বুঝতে হ'লে ত্রিবিধ ভাষার প্রয়োজন? 



১৮৮ 

ক্ষেপা | 

হবি। 

ক্ষেপা। 

মকার-বাব। পঞ্চম 

রাম রাম সীতারাম হ। 

বলত চাদ রামায়ণের ত্রিবিধ ভাষা, দেখি তোমার বুদ্ধির কত 
দৌড়। 
রাম রাম সীতারাম বুদ্ধির দৌড় গুরুপাদুক। পর্য্যস্ত, রামায়ণ__ 
লৌকিকী ভাষ! সাধারণ, কাব্যের ভাষা__অগ্মিবাণ ব্রহ্ষবাণ সমুদ্র- 

বন্ধন অর্থাৎ যা সাধারণের অসম্ভব ব'লে বোধ হবে, সমাধির ভাষা 

_বেণু, বেণুরমণ-_ 

অকারাক্ষরসভ্ভৃতঃ সৌমিত্রিবিশ্বভাবনঃ। 
উকারাক্ষরসম্ভৃতঃ শক্রত্বপ্তেজসাত্বক: ॥ 

প্রাজ্ঞাত্বকস্ত ভরতো৷ মকারাক্ষরূসম্ভবঃ ॥ 

অর্ধমাত্রাত্নকে। রামে! ব্রহ্মানন্বৈকবিগ্রহঃ | 

শীরামসানিধ্যবশাজ্জগদাধারকারিগী। 

উৎপত্তি-স্থিতি-সংহারকারিণী সর্বদেহিনাম্ | 

সা সীতা ভবতী জ্ঞেয়! মূলপ্রকৃতিসংজ্ঞিতা। 

প্রণবত্বাৎ প্রকৃতিরিতি বস্তি ব্রহ্গবাদিনঃ ॥ 

_-কআ্রামোত্তরতাপিনী উপনিষদ 

অকার হ'তে বিশ্ব লক্ষণ, উকার হ'তে তৈজস শক্রুপ্ব, মকার 

হ*তে প্রাজ্ঞাত্বক ভরত উৎপন্ন হ'য়েছেন। অর্দামাত্রাত্বক শ্রীরামচনত্ 

আর তার সান্নিধ্যবশে সকলের উৎপত্তি-স্থিতি-সংহ্ঠারকারিণী মুল- 

প্রকৃতিবূপিণী সীতা, প্রণবত্ধ হেতু লোকে তাকে প্রক্কৃতি বলে। 
ব্যস্, সীতারাম ওঠো আর নামে! । অকার উকারে, উকার 

মকারে, মকার নাদে, নাদ অর্ধামাত্রায় লয় ক'রে দিয়ে সামধ্য 

থাকে চুপ ক'রে থাক ; না থাকে ওঠে আর নামো। ওঠ! নাম 

করতে কর্তে হাপিয়ে গিয়ে সীতারাম ওইখানে দ্রাড়িয়ে পড়বে 
রাম রাম সীতারাম জয় জয় বাম সীতারাম। আরও শুনবে! 

অকার ব্রহ্ম! তিনি জান্ববান, উকার হ'ল উপ্ন্্র তিনি সুবীর, 
মকার থেকে শিব স্বয়ং হ্ছমান সাজওয়ালা, বিন্দু ঈশ্বর থেকে সা 

চক্ররাজ (জ্যোতি) শক্রত্ব মহাপ্রভু নাদঃ শঙ্খ ভরত, কণা? 



উল্লাস 

চবি। 

ক্ষেপা | 

»রি। 

ক্ষপা। 

মকারশ্বাবা ১৮৯ 

সাক্ষাৎ অনস্ত লক্ষণ আর কলাতীত1 ভগবতী স্বয়ং সীতা, তৎপর 

পরমাত্না আপনি পুরুষোত্বম শ্রীরামস্থদ্দর | 

( তারসারোপনিবৎ ) 

রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, অকার উকারে, 
উকার মকারে, মকার নাদে, নাদ বিন্দুতে, বিশ্দু কলায়, কল! 

কলাতীতায়, কলাতীত। শ্রীরামসুন্দরে লয় করে দিয়ে নিংস্পন্দ 
হ'য়ে থাকো, না পারে! সীতারাম ওঠ] নাম! কর, তারপর আপন। 

আপনি অচল হ'য়ে যাবে বাম রাম সীতারাম । 

রামায়ণের আধিভোৌতিক নেই? 

রাম রাম সীতারাম আধিভৌতিক সাধারণ, আধিদৈবিক-_চিম্ময় 
সাকেতে নিত্য লীলা, আধ্যাত্মিক-__নাদময় ওক্কার রাম রাম 
সীতারাম, আর এক কথা-_রামায়ণে পিতা, মাতা ছুক্তনে মিলিত 

হ'য়ে আছেন, ওক্কার পিতা, গায়ত্রী মাতা, রামায়ণের উপাসনায় 

সাধারণের গায়ত্রী উপাসনার ফল হু'বে, তার দ্বার! ওষ্কার লাভ 

হবে। গায়ত্রী বৈদিক উপাসন1, এতে দ্বিজাতি ভিন্ন কারও 

অধিকার নেই, কিন্তু ব্রামায়ণে সকলের অধিকার। রাম রাম 

সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম। 
মহাভারত ? 

রাম রাম সীতারাম লৌকিকী ভাষা-_-সাধারণ, বাণে বাণে 

ছয়লাভ, নিত্য দশহাজার সৈম্তনাশ ইত্যার্দি ইত্যাদি কাব্যের 

ভাষা! রাম রাম সীতারাম যা অসম্ভব ব'লে মনে হবে রাম রাম। 

আর সমাধির ভাব1-যুধিষ্টির আকাশতত্ব, ভীম বাুতত্ব, অঞ্জন 

তেজন্তত্ব, নকুল জলতত্ব, সহদেব পৃথ্থীতত্ব, কুণ্ডলিনী দ্রৌপদী । 
পঞ্চতত্ব থেকেই নাদ ওঠে, পরে বল্ছি রাম রাম সীতারাম। 

মহাভারতের লৌকিকী ভাষার বর্ণন! শতবর্ষ আমু লাভ ক'র্লেও 

পার! যাবে কিন! সন্দেহ; যা নেই ভারতে তা নেই ভারতে। 
চতুরাশ্রম চাতুর্ববর্ট্যের মহিম! এতে বিশেষরূপে বর্ণনা কর! হ'য়েছে। 

কুষ্ভক্তগণ বিষণ অবতার শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্ত্রের অনস্ত মহিমা 
মহাভারতে পাবেন, যদি কেহ মাত্র মহাভারতোক্ত কুষ্ণচরিত্র 



১৯৩ মকারশ্বাব। পঞ্চম 

ধ্যান করেন, তার দ্বারাই তিনি শ্রীভগবান্কে লাভ ক'র্বেন। 
ভক্তির মহিমাও যথেষ্ট বণিত হয়েছে যখন কুরুরাজ-সভা: 
ছুঃশাসন দ্রৌপদীকে উলঙ্গ ক'রূতে চেষ্ট1! করে, তখন শ্রীভগবাঃ 
«বস্্রাবতার' হয়ে ভার লজ্জ। রক্ষা ক'রেছিলেন। 

দ্রৌপদীর প্রার্থনা! £_ 

গোবিন্দ দ্বারকাবাসিন্ কষ্চ গোগীজনপ্রিয় | 

কৌরবৈঃ পরিভূতাং মাং কিং ন জানালি কেশব ॥ 
হে নাথ হে রমানাথ ব্রজনাথান্তিনাশন। 
কৌরবার্ণবমগ্রাং মামুদ্ধরস্ব জনার্দন ॥ 

রুষ্ণ কষ মহাযোগিন্ বিশ্বাত্মন্ বিশ্বভাবন। 
প্রপন্নাং পাহি গোবিন্দ কুরুমধ্যেহৎবসীদতীম্ ॥ 

তিনি মাত্র স্বালীলগ্র শাকান্ন ভোজন ক'রে ছুর্বাসা; 

কোপ হ'তে শরণাগত পাগ্ডবগণকে রক্ষা করেন । সমস্ত মহাভারতে 

শ্ভগবান্ কষ্ণচন্দ্রের মহিমা ঘোষিত হয়েছে । যারা কষ্ণভক 

তাদের মহাভারতের কঞ্চচরিত্র পাঠ কর। অবশ্য বর্তব্য। 

এতেই সর্বশাস্ত্রময়ী গীতা শ্রীভগবান্ অর্জুনকে উপদেশ 

ক'রেছেন। শ্রাভগবানের সহঅ নামের মহিমা এতেই কথিত 

হঃয়েছে। মাত্র সহআ নাম স্তোত্র যর্দি কেহ অবলম্বন করেন, 

ত”হলেই তিনি মুল লক্ষ্যে উপস্থিত হবেন। 

শ্রীভগবান্ শঙ্করের অনস্তমহিম1 বিশেষভাবে বহু স্থানে 

কথিত হ'য়েছে। আশুতোষ শীভগবান্ শঙ্করের শরণাগত 

হলে মানব অবিলম্বে ভার কপ! প্রাপ্ত হ'য়ে কৃতার্থ হয়--একথা 

পুনঃ পুনঃ বল! আছে। তার জন্ম-মৃত্যুনাশক সহঅনামও কথিত 

হয়েছে। শ্রীরুঞ্চচন্দ্রও শ্রীমহাদেবের তপন্ত। ক'রেছেন। 
মা! বিশ্বজননী জগন্মাতার মহিমার কথ এতে দেখা যায়। 

ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র ভারতযুদ্ধের প্রারস্ভে শ্রীঅর্জুনকে শ্রীদূর্গার 

ক'র্তে বলেন। 

শ্রীর্জন স্তব করেন-_ 

নমস্তে সিদ্ধসেনানি আর্য্যে মন্দরবাসিনি। 



মকার-্বাবা ১৯১ 

কুমারি কালি কপালি কপিলে কৃষ্ণপিঙ্গলে ॥ 

ভদ্রকালি নমস্তভ্যং মহাকালি নমোহস্তব তে। 

চণ্ডি চণ্ডে নমস্তভ্যং তার্িণি বরবণিনি 
এইভাবে স্তব ক'রূলে মা স্থির থাকৃতে পারেন না, 

অস্তরীক্ষে উপস্থিত হ'য়ে দর্শন দান করত বলেন,_তুমি 
অল্পকাল মধ্যেই শক্রগণকে জয় ক'র্বে, দুর্দর্য নারায়ণসহায়বি শিষ্ট 

তুমি নর বজসদৃশ, অব্িগণের অজেয়। এইভাবে বর দিয়ে 
অস্তহিতা হন। 

শরীক শ্রীশঙ্কর শ্রী্তগন্মাতা শ্রীকার্তিকের প্রীকমলামাতা! 

প্রভৃতি মহিমার কথা এতে বণিত হঃয়েছে। শাস্তিপর্বে-_ 
রাজধর্পর্ধে রাজগণের কর্তব্য বলা হ'য়েছে, রাজধর্্পাঠকারী 

র্রাজার রাজধর্ম সম্বন্ধে জানবার আর কিছু বাকী থাকে না। 

আপদ্বশ্মপর্ধে--আপদ্ৃকালের কথা, দমপ্রশংসা, সত্য- 

প্রশংস৷, তপস্যা-প্রশংসা বিশেষভাবে কৰা হয়েছে । 

মোক্ষধর্মপর্ব তো মোক্ষকামীগণের কল্পতরু। যিনি 

মোক্ষের যেরূপ অধিকারী হোন না! কেন, তিনি ভার পথের 

সহায়ত! লাভ ক'র্বেন। মোক্ষধর্মপর্কে জাপক যাত্র জপ করেই 
কুতার্থ হবেন ( কথিত হয়েছে )। স্ত্রী-শূদ্রও যোগ অবলম্বনে পরমা 

শাস্তি পাবেন। নারদীয় তো প্রীভগবানের ভক্তির মহিমায় পূর্ণ। 
অন্থশাসনপর্বকে--অভগ়দানের শ্রেষ্ঠত্ব ভূমিদান-প্রশংসা, 

ব্রাহ্মণপ্রশংস', স্ত্রী-প্রশংসা, অন্নদান-প্রশংসা, স্ববর্ণদানফল, তিল- 

দ্ান-ফল, গোদান-প্রশংসা ইত্যাদি দানের মহিম। যে কত বল! 

হ"য়েছে তা বর্ণনা! কর! যায় না! 

শাগ্ডিল্য ও ্ুমনার সংবাদে সৎস্ত্রীগণের আচার বল! 

হযেছে ; জগজ্জননী মা উম! ভগবান্ শঙ্করের কাছে স্ত্রীধর্মের 

বর্ণনা ক'রেছেন। 

অশ্বমেধপর্কে অন্ুগীতাপর্ধে শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র পুনরায় 

অর্জুনকে গীত উপদেশ ক'রেছেন। 

আমর! কীটাণুকীট ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রঃ পঞ্চমবেদ মহাভারতের 



১৯২ মকার-বাব। পঞ্চম 

মহিমা আমাদের বল্বার সাধ্য নাই; যৎকিঞ্চিৎ তোমাঞ্জে 

ব'ল্লাম। তুমি সীতারাম পড়ে দেখো । রাম রাম সীতারাম 

সর্বসঙ্গ ত্যাগ ক'রে ত্রহ্মচর্ধ্য অবলম্বনপূর্ববক তপস্তা করত চিত্ত কিছু 
প্রসন্ন হ'লে তবে মহাভারত প'ড়ো, তা"হলে তার কপ পাবে, 

যথেচ্ছভাবে মহাভারত পডতে চেষ্ট করূলে মহাভারতের কস্কাল 

দর্শন করত তার ভাড় চিবিয়ে নিজের রক্তই পান ক'রে নৃত্য করতে 

তবে। শাস্্ই ভগবান্, অসংযমীর এমন সাধ্য নাই যেশাঙ্ের 
প্রকৃত মর্ম বুঝতে পারে, বিন] তপস্তায় শাস্ত্র-ভগবানের কৃপা ৮ 

না রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম। 

এই মহাভারতে যুধি্টির ধর্্মময় মহা বৃক্ষ; এ'র স্বন্ধ অর্জন 

ভীমসেন শাখা, নকুল সহদেব পুষ্প-ফল, মূল কষ, ব্রহ্ম এব! 
ব্রাঙ্মণমগ্ডলী। র 

_.. ছূর্ষেযাধন পাপময় মহা বৃক্ষ, কর্ণ স্বন্ধ, শকুনি শাখা, ছুঃশাদন 
পুষ্প-ফল, মূল অমনীষী রাজ! ধৃতরাষ্ট্রী। 

হরি। মহাভারতের আধিভৌতিক ? 

ক্ষেপা। আধিভৌতিক সাধারণ । রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাঃ 

সীতারাম আধিদৈবিক-যুধিচির প্রভৃতির ধর্ম, বায়ু স্থয্য, ইন 
অশ্বিনীকুমার প্রভৃতির দেবরূপে পত্রিণতি রাম রাম সীতারাম। 

আধ্যাত্মিক_শ্রীপ্রণবানন্বস্বামী তার গীতায় বলেছেন £ যুিটির 
আকাশতত্, ভীম বাযুতত্তঃ অর্জুন তেজস্তত্ব, নকুল জলতত্ব, সনদে 

পৃর্থীতত্ব, কষ্চ পরম তত্ব, বৈকু্ঠবিচ্তারী চতুর্ভজ নারায়ণ গোলৰ 
বিহারী বেণুধারী বাম রাম সীতারাম।” ভার কথা £ নারি 

থেকে বীণাশব্দ ওঠে, তার নাম দেবদত্ত শঙ্খধবনি । অনাহত চক্র 

হতে দীর্ঘ ঘণ্ট।-নাদ শব্দ ওঠে । কণ্ঠ হতে মেঘ গর্জন শব্দ ওঠে। 

স্বাধিষ্ঠান তে বেণুশব্ববৎ নাদ ওঠে, মুূলাধার থেকে মত্তভৃঙ্গবং 
নাদ উত্থিত হয়। পঞ্চতত্বই পঞ্চ-পাণ্ডব। 

হরি । সত্যি কোন্ট।? 

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম, জাগ্রত স্বপ্ন সুুস্তির মত যখ 

চিত্ত যে স্তরে থাকৃবে, সেইটাই প্রত্যক্ষ সত্য, আর বাধা ছা 



উল্লাস 

হবি। 

ক্ষেপা। 

মকার-বাব। ১৯৩ 

অপ্রত্যক্ষ সত্য, মিথ্যা কোনটাই নয়। ওক্কার যখন সব সেজেছেন 
তখন সব সত্য রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম। 
ভাগবত ? 

রাম রাম সীতারাম লৌকিকী ভাষ| সাধারণ, কাব্যের ভাষা-_ 
যা অসম্ভব ব'লে মনে হ'বে, সমাধি ভাষা 

একমেবাদয়ং ব্রহ্ম মায়া চ চতুষ্য়ম্। 
রোছিণীতনয়ে! বিশ্ব অকারাক্ষরসভবঃ ॥ 

তৈজসাত্বকঃ প্রহ্যয় উকারাক্ষরসম্ভবঃ। 
প্রান্ঞাত্মকোহনিরুদ্ধোহসৌ মকারাক্ষরসভ্বঃ ॥ 
অর্ধমাত্রাত্বকঃ কষে! যন্মিন্ বিশ্বং প্রতিষ্টিতম্। 
কষ্ঠাত্মিক। জগৎকর্রী মুলপ্রক্কতী রুক্মিণী ॥ 

_ গোপাল উত্তরতাপিনী উপনিষৎ। 

অকার হ'তে বিশ্ব সন্বর্ষণ, উকার হ'তে তৈজসাত্বক 

প্রদ্যুয়। আর মকার হ'তে প্রাজ্ঞাত্বক অনিরুদ্ধ? ধাতে সমস্ত বিশ্ব 

অধিষ্ঠিত সেই কৃষ্ণ অর্ধমাত্রাত্বক, কুষ্াত্বিক1! জগজ্জননী রুক্মিণী 

মূল প্রকৃতি রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম। 
শ্রীমত্ভাগবতও গায়ত্রী-মুত্তি। 
পাদ শ্রীধর-_ 

গায়ত্রাখ্য। ব্রহ্মবিদ্া বূপমেতৎ পুরাণম্। 

মত্ম্যপুরাণে_- 
“ত্রাধিকত্য গায়ত্রীং বর্ণ্যতে ধর্মবিস্তরঠ রাম রাম 

সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম। 

গরুড়পুরাণ বলেনঃ 

অর্থোহয়ং ব্রহ্গস্থত্রাণাং ভারতার্থবিনির্ণয়ঃ ॥ 

গাক়ত্রীভাব্বরূপোইসৌ বেদার্থপরিবৃংছিতঃ ॥ 
পুরাণানাং সামরূপঃ সাক্ষাদ্ ভগবতোদিতঃ। 
হ্বাদশস্কন্বযুক্তোহয়ং শতবিচ্ছেদসংযুতঃ | 
গ্রন্থোহষ্টাদশসাহমরঃ শীমত্তাগবতাভিধঃ ॥ 

*্রমদূভাগবতগরন্থ স্বয়ং ভগবান্ কর্তৃক কখিত হুইয়াছে। 
১৩ 



১৯৪ 

হরি। 

ক্ষেপা। 

মকারশ্বাব। পঞ্চম 

ইছাতে দ্বাদশটি স্বন্ধ এবং শত শত (তিনশত পশ্বত্রিশটি) 
অধ্যার আছে, ইহ! ব্রক্মনুত্রের অর্থসদৃশ, ইহাতে সমগ্র মহাভারতের 
অর্থ নির্ণাত হইয়াছে--ইহা! গাযত্রীর ভাঘ্যন্বরূপ, সমগ্রবেদার্ধ 
দ্বারা ইহার কলেবর বদ্ধিত এবং পুরাণসমূহের মধ্যে ইহা 
সামবেদসদৃশ |” 

শ্ীমন্মহাপ্রভূ শ্রপ্রকাশানন্দ সরম্বতাকে ব'লেছিলেন-_. 
প্রণবের যেই অর্থ গায়্ত্রীতে সেই হয়। 

সেই অর্থ চতুঃক্লোকীতে বিবরিস্প কয় ॥ 
ব্রক্মাকে ঈশ্বর চতুঃয্লোকী যে কছিল। 
্রহ্গা নারদে সেই উপদেশ কৈল॥ 
নারদ সেই অর্থ ব্যাসেরে কছিল ॥ 

_শ্চৈতন্তচরিতামৃত ২।২$ 
যা প্রপবের অর্থ, তা গায়ত্রীতে বিবৃত হয়েছে । (সে 

অর্থই শ্রীভগবান্ চতুঃক্লোকীতে শ্রীব্রক্জাকে বলেন, ব্রহ্মা নারদকে 
বলেছিলেন, নারদ বেদব্যাসকে বলেন। বেদব্যাস সেই 
চতুঃয্লোকী অবলম্বনেই ভাগবত রচন! ক'রেছিলেন। ভাগবত 

শ্রীভগবানের শ্রীমুখের বাণী রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাঃ 

সীতারাম। 
প্রণবের অর্থ কি? 

রাম রাম সীতারাম প্রণবের কথ। তোমাকে আগে বলেছি_ 

সমস্ত বেদ ধীকে প্রাপ্তব্যরূপে প্রতিপন্ন করেন, ষাকে পাবার জগ্ত 

তপন্তাসমূহ অনুষ্ঠিত হয়, ধাকে লাভ করবার অভিলাষে ব্রক্গচর্য 

প্রতিপালিত হ'য়ে থাকে, তোমাকে সংক্ষেপে তার কথা ব'ল্ছি_ 

তিনি ওম.। ওকস্কার পর ও অপর ব্রহ্ম, ওক্কার পরিদৃশ্বমান জগৎ 
ওক্কার ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান, যা ব্রিকালাতীত তাও ওষ্কার। 

ওক্কার ব্যতীত কিছু নাই। “অ+ ব্স্থা! পৃথিবী অগ্নি খাগ.বেদ | 
“উ” অস্তরীক্ষ বিষুর যভুর্বোদ বারু, “ম' ঘ্যলোক লামবেদ হুর্য্য। 

এক কথায় বা কিছু সবই ওল্কার, তাছাড়া দ্বিতীয় কি 

নাই। 



উল্লাস 

হরি। 

ক্ষেপা । 

ইবি। 

মকারশবাব। ১৯৫, 

গায়ত্রীও তাই পরে বল্ছি রাম রাম সীতারাম, জয় জয় রাম 

সীতারাম। 

চতুঃশ্লোকী কি? 

রাম রাম সীতারাম শ্রীভগবান্ ্রব্রক্জাকে বলেছেন__ 
হে ব্রহ্ষন্! মদৃবিষয়ক জ্ঞান, বিজ্ঞান ও ভক্তি অতিগুস্থ, তথাপি 

সাধনের সহিত সে সকল তোমায় ব'ল্ছি- শোন | আমার 

সত্ব, রূপ, গুণ এবং কর্ম তুমি আমার অন্থুগ্রহে সমুদয়ই উত্তমরূপে 

জানতে পার্বে। স্্টির পূর্বে একমাত্র আমিই ছিলাম, তখন 
স্থল হুক্স কারণ কোন তত্বই ছিল না। স্ষ্টির পরে আমিই 

আছি, বা কিছু অবশিষ্ট থাকৃৰে আমিই (ফলতঃ আমি অনাদি 
অনন্ত ও অত্বিতীয়, অতএব পূর্ণস্বরূপ )। যথার্থ অর্থ না থাকলেও 

ছুই চন্দ্রের মত যা প্রতীত হয় এবং প্রকৃত পদার্থ হয়েও রাছর 
স্যার প্রতীত হয় না, হে ব্রহ্মন্! তাকেই আমার মায়! ব'লে 

জান্বে। যেমন মহাভূতসকল উৎকৃষ্ট অপকৃষ্ট ভূতসকলে প্রবিষ্ট 
হয়েও অপ্রবিষ্টরূপে অবস্থান করে--আমিও তদ্রুপ ভূতসমূহে 
প্রবিষ্ট হ'য়েও অপ্রবিষ্ট থাকি । অম্বয় (একের সম্তায় অপরের 

সত্ব!) ব্যতিরেকে (বার সত্তা সম্বন্ধের অভাবে অপরের সত্তার 

অভাব দ্বার! ) ধিনি সর্ববদ1 সর্বত্র বিরাজমান তিনিই আত্ম।__ 

আত্মতত্ব-জিজ্ঞান্থর এইই জিজ্ঞান্ত। তুমি এক মনে এই মতের 

অহ্ষ্ঠান কর। তাহ'লে কল্পে কল্পে বিবিধ পদার্থ স্থষ্টি ক'রেও 

তোমার “আমি কর্তা” এ অভিমান হবে ন|। 

বেদব্যাস কিভাবে ভাগবত আরুস্ভ ক'রেছেন ? 

ক্ষেপো। রাম রাম সীতারাম প্রীমস্তাগবতের প্রথম শ্লোকে-- 

ওঁ নমে। ভগবতে বান্ছদেবার় 

জন্মাগ্ন্য যতোহৰয়াদিতরতশ্চার্থেঘভিজ্ঞঃ স্বরাট্ 

তেনে ব্রঙ্গ দা] য আদিকবয়ে মুহৃত্তি বৎ স্ুরয়ঃ| 

তেজোবারিমুাং যথা বিনিময়ে! হত্র ত্রিসর্গোহযুষ! 

ধায়! ম্েন সদ! নিরম্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি ॥ 

ব|! হ'তে এই দৃশ্বমান জগতের উৎপতি স্থিতি ও মী! 
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হ'তেই লয় হ'য়ে থাকে, ধার পহিত (সন্ত! ) সম্বন্ধবশতঃ সমন্ত 
স্থষ্টপদার্থ সদরূপে প্রতীয়মান হয়, এবং ধার সত্তা সম্বন্ধ নাই 

ব'লে অবস্তমাত্রই (আকাশকুন্ুম, বন্ধ্যাপুত্র প্রস্ৃতি) অমং 

(অলীক ) ব্ধূপে স্বীকৃত হ'য়ে থাকে, যিনি পর্বজ্ঞ ও হ্বতঃপ্রকাশিত 
বা স্বতঃসিদ্ধ ভ্ঞানসম্পন্ন, যে 'বেদ বিষয়ে পণ্ডিতগণেরও বুদ্ধি 

কুষ্ঠিত হয়, যিনি সেই বেদকে আর্দিকবি ব্রহ্মার হদয়াকাশে 
প্রকাশিত ক'রেছিলেন, বেরূপ তেজে অর্থাৎ মরীচিকাদিতে 

এবং কাচাদ্িতে জলভ্রম ও জলে কাচভ্রম হওয়াতে সেগুলি 

সত্য বলে বোধ হয়, সেইব্ধপ সত্ব, রজঃ ও তম এই ত্রিবিধ গুণ 

অসত্য হ'লেও ধার অধিষ্ঠান সত্তাকে আশ্রয় ক'ৰে সত্যব্ূপে 

প্রতীত হু'চ্ছে;ঃ অথব! তেজঃ জল ও মুদাদিতে জলভ্রম যেমন 

বাস্তবিক অলীক, সেইরূপ যাহ! ব্যতীত সত্ব, রজঃ, তম এই 

গুণত্রয়ের কার্য্য দেবতা ইন্দ্রিয় ও ভূতত্নপ ত্রিবিধ স্ষ্টিই অসত্য, 
(উপাধি ভেদে যিনি নানান্ধপে প্রতীয়মান হুন্ বলে লোকে 

খার গ্বর্পপ-বোধে আ্রমে পতিত হয়) কিন্ত যিনি শ্বীয় মহিমার 

প্রভাবেই সেই ভ্রয নাশ ক'রে থাকেন, সেই সত্যরূপ পরমেশ্বরকে 

ধ্যান করি রাম রাম সীতারাম | য! গাক্রত্রীর অর্থ, শ্রীমস্তাগবতের 

আদি শ্লোকের সেই অর্থ, এই জন্য ম্বামীপাদ শ্ীধর--“গায়ত্রযা 

প্রারভেণ গায়ত্র্যাখ্য। ব্রক্মবিদ্ত! ব্ূপমেতৎ পুরাণং” গায়ত্রী দ্বারা 
আরম কর। হয়েছে, তজ্জন্ত এ গাম্রত্রী নায়ী ব্রহ্গবিগ্ভা-- 

মতন্যপুরাণে এই কথা বল! হ'ক়েছে, অন্ত পুরাণেও ব্রক্ষবিদ্তা 
গাক়্ত্রী বল! হয়েছে রাম রাম সীতারাম। 

শ্রীভাগবতের অস্তিম অধ্যায়ে-- 

সর্ধবেদাস্তসারং হি শ্রীভাগবতমিষ্যতে-_ 
সমস্ত বেদান্তের সার এই ভাগবত, তার রসামূতে 

পরিতৃপ্তগণের অগ্তত্র রতি হয় না। “জন্মাগ্ৃস্ত যত:৮-_ব্রঙ্গহত্ের 

কথা, “সত্যং পরং ধীমছি'--এ হ'ল শ্রুতির কথা । শ্রুতি সত্য- 

ব্দ্ধের উপাসনার কথ! বলেছেন, তঙ্জগ্ঠ এই ভাগবত গ্রায়ত্রী 
রূপিণী ভ্রজ্গবিভা! | 



উল্লা্ 

হরি । 

ক্ষপা। 

ইবি । 
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শ্ীমন্মহাপ্রভূ শ্রমস্তাগবতকে ব্র্ষন্ত্রের ব্যাখ্য ব'ল্তেন 

রাম বাম সীতারাম জয় জয় রাম শীতারাম। গায়ত্রী ব্রহ্ষবিদ্া, 

গায়ত্রী দ্বার! ব্রদ্ের উপাসন]। করা হয় রাম রাম সীতারাম। 

গাক্মত্রীর উপাসনার কথা বল। 

গায়ত্রী বা ইদং সর্বম্-ছান্দ্যোগ্য ৩1১২১ যা! কিছু স্থাবর 
জঙ্গম প্রাণী আছে--এ সমস্তই গাক্বত্রী বাকৃ প্রাণীবর্গের ভিতরে 

গান করে এবং তার্দের ভয় হ'তে ত্রাণ করে ব'লে বাকৃই 

গায়ত্রী। বচন, উক্কি, বাকৃশব্দ একার্থবাচক রাম রাম সীতারাম। 

এই ““বেণুকান্ত” ওষ্কারই গায়ত্রী, গায়ন্রীই পৃথিবী, যেহেতু 

প্রাণীবর্গ এতে প্রতিষ্ঠিত থাকে । সেই গায়ত্রীরূপিণী পৃথিবীই 

আবার পুরুবাশ্রিত শরীর, তাই আবার শরীরমধ্যস্থ হাদয়- 

পদ্মের সহিত অভিন্ন, কারণ ইন্দ্রিযগণ তাতেই অধিষ্ঠিত বাম 

রাম সীতারাম জয় জয় রাম। গাম্বত্রীমন্ত্র অবলঘ্বনে যেমন 

ব্রাহ্মণগণ হদয়াকাশে জ্যোতিশ্বয় নাদকে প্রাপ্ত হন্, তদ্রপ এই 

প্রতাগবত ব্রাহ্মণ পাঠ ক'রূলে স্ত্রী শূদ্র শুনলে সেই নাদময় 

ওষ্কারকে প্রাপ্ত হন্। 

এই “ভাগবত” কর্শভ্রষ্ট দেহাত্মজ্ঞানী সংসারলুৰগণকে 

পরম জ্যোতিতে নিয়ে বান। খাদের গায়ত্রীতে অধিকার নাই, 

তাদের এই ভাগবতই চরম পরম অবলম্বন । 

ধাদের গায়ত্রীতে অধিকার আছে, তারাও ভাগবত 

অবলম্বনে প্রেমলক্ষ্মণা ভক্তি লাভ ক'রে পরমানন্দ সাগরে ডুবে 

যান রাম রাম সীতারাম। হারা গাক্ত্রীর অপরুমুত্তি শ্রীমত্তাগ- 

বতের নিশ্দা করেন, ভাদের চরণে প্রণাম করা ভিন্ন দ্বিতীয় 

কোন উপায় নাই। প্রীভগবান্ তাদের জন্ম-জন্মাঞ্জিত পাপ 

দূর ক'রে দিয়ে জালার শাস্তি করুন, আহা! তার! নিরস্তর 

জ'ল্ছেন রাম রাম সীতারাম। 

ভাগবতের আধিভৌতিক 

রাম রাম সীতারাম আধিভৌতিক--সাধারণ। আধিদৈবিক-- 

চিন্ময় ধামে নিত্যলীলা, আধ্যাত্মিক--ন্বদয়ে সেই রাসলীল। 
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রাম রাম শীতারাম। কষফ্টোপনিষদে কথিত হ'য়েছে--নন্দ 

পরমানন্, যশোদ মুক্তিগেছিনী, কৃষ্ণ শাশ্বত ব্রহ্ম শেষনাগ বলরাম, 

দেবকী বন্ষপুত্রা, নিগম বন্র্দেব, ১৬১৭৮ খকু হ'ল গোপিনী, 

দ্বেষ চাণুর মল্লঃ মৎসর যুষ্টিক, দর্প কুবলয়াপীড়, গর্ব রাক্ষস খগবক, 

দয়] মা-রোহছিণী, সত্যভামা ধরা, অধান্থুর মহাব্যাধি, কলি কংস। 
শম মিত্র স্ুদামা, সত্য অক্রুরঃ উদ্ধব দম, শঙা স্বয়ং বিষু, লক্ষী 

রূপ, এরূপ চক্র ব্রহ্মরূপ, কশ্যপ উলুখল, রজ্ছু অদ্িতিমাতা', চক্র 
শঙ্খ সংসিদ্ধি বিন্দু, গদ1 কালিকা, ধু মার়1, গরুড় ভাণ্তীর বট, 

মদামা নারদমুনি, বৃন্দ! ভক্তি ইত্যাদি । 

হুচ্ছমানের ত্রিবিধ অর্থ আছে? 

রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, আছে বৈকি, প্রকাণ্ড 

স্ভাজ--জগৎ জুড়ে, আকাশে মাথা ঠেকে রাম রাম সীতারাম। 

বল। 

রাম রাম সীতারাম লৌকিকী ভাবা-সাধারণ, কাব্যের ভাষা- 
আকাশে মাথা! ঠেকৃলে।, গঞ্ধমাদন পর্বত আন] হ'ল, আর 

সমাধির ভাবায়-ব্রক্ম প্রণব, লেজটি হ'ল নাদ, লঙ্কা! হ'ল 
দেছ, লং পুর্থীবীজ, “কং শিরে! জলমাখ্যাতং”--ক মাথ!, সমন 

দেহটি লঙ্ক!, হ্তাজে আগুন মানে--জ্যোতির আবির্ভাব, আকাশে 

লাফ মারা মানে- আকাশের অর্থাৎ মহত্বত্তের আবির্ভাব, 

সাগর পার অর্থে--সংসারসাগর অতিক্রম রাম রাম সীতারাম। 

আধিভৌতিক 1 
রাম রাম সীতারাম আধিভোৌতিক--সাধারণ, আধিদৈবিক- 
কৈলাসে শঙ্করদ্দপে লীলা, আধ্যাত্মিক পুর্ব্ববৎৎ রাম রাম | 

সীতারাম। 

গরুড়ের কথ! বল । 

রাম রাম সীতারাম। লৌকিক ভাষা--সাধারণ, কাব্যের 
ভাষ!--নখে ক'রে গঞজ-কচ্ছপ আদি ধর], সমাধিভাবায়- 

বেদবাণী রাম রাম সীতারাম | 

আধিভোতিকে ? 
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বাম রাম সীতারাম আধিভৌতিকে সাধারণ, আধিদৈণিকে 
বৈকৃঠ্ঠে হরির সেবা, অধ্যাক্পে নাদ বাণীরাম রাম সীতারাম। 
অনস্ত ? 
রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, লৌকিকী ভাষায় __ 
সাধারণ কাব্যের ভাষায়_-একটি ফণায় পৃথিবী ধারণ ইত্যাদি, 
সমাধিভাষায়-ইমিই নাদময় ওক্কার, “নাদকোটি সহআাপি”, 
জ্যোতি হ'ল সাপের মাথার মণি। ইনি ঠাকুরের নিত্য সহচর 
সেবক রাম রাম সীতারাম। 

অধিভূতে ? 

রাম রাম সীতারাম অধিভূতে সাধারণ, অধিদৈবে বৈকুে 
শ্রভগবানের শয্যা, আসন, ছত্র ইত্যাদি বাপে ভগবৎসেবক রাম 
রাম সীতারাম। 

একি সব এ রকম? 

রাম রাম রাম সীতারাম ত্রিগুণমর়ী মকার-মা আমার এই ভাবেই 
লীল। ক'চ্ছেন রাম রাম পীতারাম। 
এ অর্থ কেন প্রকাশ কর] হয় না? 

রাম রাম সীতারাম অধিকারী দুর্লভ, এই জন্য দেবতাগণ পরোক্ষ 

প্রিয়--ভাগবতে ও শ্রতিতে এ কথা আছে, রাম বাম সীতারাম। 

আমরাও এ সব অর্থ জানিনা, শুনিনি, এ সব মকারবাব! ৫র 

ক'র্ছেন। 

শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থকি করে ধরা যায়? 

রাম রাম সীতারাম ধ্যানে, বিনা! সমাধিতে সত্য লাভ হয় না, 

্রীবাল্ীকি সমাধিতে সমস্ত রামলীল! দে'খে লিপিবদ্ধ করেন, 

হাসি-কথ| সব প্রত্যক্ষ ক'রে লিখে গেছেন । 

জীনারদ ্রব্যাসদেবকে উপদেশ করে বাললেন-_ 

সমাধিনাহুস্মর তদ্বিচেষ্টিতম্ ॥ 
সমাধির দ্বারা ভার লীলা স্মরণ কর রামরাম সীতারাম। 

সাংখ্য-পাতগ্জলই বল আর শ্রীশঙক্কর শ্ররামাহ্জই বল বাইরে 

মতভেদ, তপন্যার ফলে চিত্তের দোষ অপগত হ'লে, সব 



হরি। 

ক্ষেপা। 

হরি। 

ক্ষেপ!। 

হরি। 

ক্ষেপ | 

মকারশবাব। পঞ্চম 

সেই এক বেণুয়য় ওক্কার, দ্বিতীয় 'নেই যে রাম রাম সীতারাম। 
আরও মজ শুন্বে--প্বখন সমস্তই শুন ছিল, প্রজ্ঞাদেবী 

“ওম” এর সহিত আকাশ হ'তে নির্গত হ'য়েছিলেন। তিনি সমস্ত 

বৌদ্ধের ও বোধিসত্বের জননীন্বন্ধপ। (প্রজ্ঞাপারমিত৷ ন্বত্রধূত 

পূজাথণ্ড)। লোকে বলে বৌদ্ধশণ আত্মা মানে না, আরে 
ধাদের ওক্কারই স্্টির মূল, তারা বেদ ছাড়া কি ক'রে? শৃ্ 
ব্রক্ম নামভেদ মাত্র। 

নানক ব'লেছেন-_- 

১ ও সতিনামু করতা পুরখু নিরভউ নিরবৈরু। 
অকাল মুরতি অজুনি সৈভং ওরুপ্রসাদ জপু ॥ 

সব ওক্কার সব ওক্কার। 
আচ্ছা, আমার প্রকৃত পরিচয় জান্তে হ'লে কি তিন প্রকার 

ভাষার প্রয়োজন হবে? 

রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম, হা সীতারাম, লৌকিকী ভাবায় 
তুমি হরিদাস বাবু, কাব্যের ভাষায় তুমি এম-এ পাশ রামায়ণ, 

মহাভারত; ভাগবত, সমস্ত পুরাণ, উনবিংশতি সংহিতা, যত শান্ত 

আছে সব পড়েছে! ভারতের সমস্ত সাধু সম্যাপী দেখেছে।। 
সব তীর্ঘস্বানে ঘুরেছে! রাম রাম সীতারাম রাম; সমাধি ভাষায় 
তুমি পর! প্রকৃতি বিরহিণী রাধা, কুণ্ডলিনী শক্তি রাম রাম 

সীতারাম। 

আধিভৌতকি? 
রাম রাম সীতারাম আধিভোতিকে তুমি হরিবাবুং আধিদৈবে তুমি 
হুরয্যমগুলমধ্যব্তী শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী নারায়ণ, আর অধ্যায়ে 

তুমি বেণুময় ওকার-_-আমার আত্মারাম রাম রাম সীতারাম। 
ওসব বাজে । 
তা”হলে একট। পচ৷ গান গেয়ে নাচি__- 

বাজে এ বীণা! বাজে। 

পাগল করিল মোরে-_ 
নিশিদিন বে'জে 



উল্লাম 

হরি। 

ক্ষেপে | 

হবি। 

ক্ষেপ। 

মকারশ্বাব। ২০১ 

ধেন কি অতীত স্মৃতি, যেন কি পুরাণগীতি 
যেন কি হারান নিধি--আসে নব সাজে । 

যেন কি সুখের কথা, যেন কি মর্ম ব্যথা 

যেন কি আশার শ্বপন--হৃদি মাঝে রাজে ॥ 

ভেসে আসে নিতি নিতি, করুণার পুণ্য-গীতি, 

মনে হয় এনে দিবে--সে হদয়রাজে 

ছে গুরু করুণাসিস্কু, বিতরি করুণাবিন্দু, 

দুর কর ব্যবধান-ছুজনার মাঝে । 

(রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম সীতারাম 

সীতারাম* ব'লে ক্ষেপ! থেই ধেই ক'রে নাচতে লাগলে] । ) 
আরে থামে! থামো, আমার এখনও কথ শেষ হয়নি ! 

রাম রাম সীতারাম, বল সীতারাম। 

যদি সকল সাধকের পরমপদ লক্ষ্য হয়, সাধন করত ওষ্কার ও নাদ 

লাভ করেন, মুক্ত হন্, তবে ম'রতে আবার শিষ্য ক'রে সখী হ'তে 

রাসলীল। বস্ত্রহরণ লীল! করতে আসেন কেন? 

রাম রাম সীতারাম ধার1 তার স্পর্শ পেয়েছেন, সগুণ সাক্ষাৎকার 

হ'য়েছে, তাদের রাসলীল। বস্ত্রহরণ করবার সামর্থ্য থাকে না রাম 

রাম সীতারাম। তাদের দ্বারা কোন অন্যায় কাজ হ'তে পাকে 

ন। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম। 

পরদারেষু যে চাপি চক্ষু্টিং প্রযুজ্যতে । 

তেন ছুষ্টস্বভাবেন জাত্যন্ধাস্তে ভবস্তি হি।৫০ 

--মহাভারত দানধর্মপর্ব-১৪৫ অঠ। 

যার! পরদারের প্রতি দৃষ্টিপাত করে, সেই ছুষ্টস্বভাব হেতু 
সপ জাত্যঙ্ধ হয় রাম রাম সীতারাম। 

অগম্যাগমনাচ্চৈব পরদারনিষেবনাৎ। 

মুষিকত্বং ব্রজেন্মর্তযো নাস্তি তত্র বিচারণ! ॥ এ 

মানব অগম্যাগমন পরদার সেবা করলে মরণের পর 

বদর হয় রাম রাম সীতারাম সীতারাম জয় জয় রাম 

সীতারাম । 



হবি। 

ক্ষেপা। 

মকার-্বাবা পথ 

পরদারাভিমর্শং তু কৃত্বা বৈ জায়তে বৃকঃ। 
শ্ব| শ্গালস্ততো৷ গৃথে। ব্যালঃ কঙ্কোবকম্তথ! ॥ ৭৫ 

--মহাভারত দানধর্্ম ১১১ অঃ 

মানুষ পরস্ত্রীগমন ক'রূলে নেকুড়েবাঘ কুকুর শেয়াল শকু 

সাপ কৌোচবক হয় রাম রাম শীতারাম। 

নে। বীক্ষেৎ পরদারাংশ্চ রহন্তেকাসনে। ভবেৎ ॥ 

-_-এ দানধর্শা ১০৪ অঃ 

পরস্ত্রী দেখতে নেই, নির্জনে পর-পত্বীর সহিত অবস্থা 
ক'রৃতে নেই রাম রাম সীতার।ম জয় জয় রাম সীতারাম। 

ওপব অন্ধকারের কথা, এখন তো স্ুখভোগ করি। 

রাম রাম সীতারাম স্ুখভোগ ন! নরকভোগ ? সর্বদা পরী 

চিন্তায় মনুষ্যত্ব নষ্ট হয়, অত্যধিক বীর্ধ্যক্ষয়ে আযু বল বুদ্ধি স 
চলে যায়; সঙ্গমান্তে নরকযন্্রণাভোগ, ক্রমে ধাতুঘটিত রো' 
অথব। ক্ষয়কাশ, মুখ দিয়ে বুক্ত ওঠ, তারপর কাধে চট 

“রামনাম সত্য হায়” শুনৃতে শুনতে শ্রশানেঃ পরে অগ্নিরমণ 

অনন্তর নরকে অগ্নির দ্বার! উত্তপ্ত স্ত্রী-সভোগ, নরক-ভোগাযে 

এসে ছাগ-শকুনিযোনি লাভ জয় জয় রাম লীতারাম রাম 

বস্ত্রহরণঃ রাসলীল! যে সাধু করেন তিনি এই পুরস্কার পান রা! 

রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম সীতারাম। এইজঃ 

সাধূদের নারীকে বাক্ষপীর মত মনে করা উচিত রাম রা? 

সীতারাম। 

জ্ীভগবান্ শঙ্করাচার্ধ্য ব'লেছেন_- 

দ্বারং কিমেকং নরকস্ত নারী-কি এক নরকঘ্বার রমণীরতন 

ত্যজ্যং স্বুখং কিং স্ত্রিয়মেব সম্যকৃ-স্বী-নুখই ত্যজ্য। 

প্ীভগবান্ ব'লেছেন-- 

্ত্ীণাং স্ত্রীসঙগিনাং সঙ্গং ত্যক্ত।| দূরত আত্মবান্। 
ক্ষেমে বিবিক্ত আমীনশ্চিন্তয়েম্মামতন্দ্রিতঃ ॥ 

স্ত্রী ওস্ত্রীলঙ্গী পুরুষ 
করি দুরে পরিহার । 



উল্লাস 

হরি। 

ক্ষেপা। 

মকার-বাব। ২৩৩ 

নিভৃতে অনলস-ভাবে 

ধ্যান করিবে আমার ॥ 

স্বানাস্তরে-_ 

সর্পঘম জনসঙ্গ বিষতুল্য খিষ্দ্রব্যচয় | 
রাক্ষসীর মত নারী যে পারে ত্যজিতে, 
সে জন বিদ্যা লভয়ে নিশ্চয় ॥ 

রাম রাম রাম রাম রাষ সীতারাম। 

মহাভারত ব'লেছেন--- 

স্্রীলোকের সঙ্গে একাসনে বসলে তিনদিন উপবাস ক'র্লে 

তবে শরীর শুদ্ধ হয়, কামের পরমাণুর হাতে নিস্তার পায়। 
বল্ছো তো চাদ, কিন্ত দেখতে তো পাই-_গাদা গাদ। মেয়েমাহ্ষ 

সাধুবাবাদের ঘিরে থাকেন। 

রাম রাম সীতারাম, যদি ঈশ্বরদর্শনের পূর্বে কেউ সাধন ভজন 
ছেড়ে শিষ্য করতে আরম্ভ করেন, তার পক্ষে আত্মরক্ষা কর! 

অসম্ভব হ'য়ে পড়ে রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম। ঈশ্বর 
আদেশে যদ্দি কেউ জগতের কল্যাণকল্ে শিষ্য করেন তা হ'লে 

তার কোন ক্ষতি হয় না রাম রাম সীতারাম। হা তোমার 

প্রশ্ন--শিষ্য ক'র্তে আসেন কেন? তার] আসেন না', শ্রাগুরুদেব 

অথব] শ্ীভগবান্ তাদের জগৎকল্যাণের জন্য নিয়োজিত করেন, 

কবিরাজবাবার গুরুদেব পরমহংসবাবাকে তার গুরুদেব আদেশ 

ক'রূলেন--যাও তুমি বিবাহ কর, জগতের কল্যাণ কর রাম রাম 

সীতারাম। তিনি গুরুর আদেশে বিয়ে ক'রূলেন। জগতের কল্যাণ 

অর্থে--মাত্র পুরুষের প্রতি কূপ! নয়, নারীদের প্রতি কৃপা কর! 
উচিত, মায়ের! জগৎ ছাড়া নন্ রাম রাম সীতারাম। তিনি কত 

লোককে উদ্ধার ক'রে গেছেন, এখনও শিষ্যগণের প্রতি তার 

কপাদৃষ্টি যথে& আছে রাম রাম সীতারাম। জগতে সকলে এক 
কাজ ক'রৃতে আসেন না, কেউ ত'র্তে আসেন, কেউ বা তরাতে 

আসেন। পরমহংসবাবার যর্দি কোষ্ঠি থাকে তা"হলে দেখতে 
পাওয়! যাবে--তিনি তরাতে এসেছিলেন রাম রাম সীতারাম । 



২৪৪ 

হবি । 

ক্ষেপা। 

হরি। 

ক্ষেপা। 

হবি। 

ক্ষেপ। 

হরি। 

হবি । 

ক্ষেপা । 

হৰি। 

মকার-বাব। পঞ্চম 

এ বেক্ষমন্রী ? 

রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাষ মাহুষ জন্ম-জম্মাস্তরের 
স্কার নিয়ে জন্মগ্রছণ করে, তোমার বেঙ্ষময়ী জন্ম-জন্মাত্তরে 

বহু সাধন! করেছেন, গুর কোটি দেখলে দেখ বে--উনি ত'রৃতে 
আসেননি, মকার-বাব। ওকে তরাতে এনেছেন । খতদ্দিন দেহে 

থাকৃবেন, ততর্দিন অবশভাবে ওঁকে তরাতে হবে রাম রাম 

সীতারাম, উনি জগতের যথেষ্ট উপকার ক"চ্ছেন রাম রাম। 

কি উপকার? উত্তম উত্তম ভোজন, আর টিপ. টিপু করে 
প্রণাম নেওয়া এইত ? 

না! লীতারাম, গর ভোজনের সন্ধান নিও, তুমি য1 বল্ছো ত 
নয়। বহু সংযম বহু তপন্তা অবশভাবে ও'কে ক'রৃতে হয়েছে, 
তবে উনি বেদ্ষময়ী হয়েছেন, উনি নাদের পারগামিণী রাম 
রাম সীতারাম। 
নাদের পারগামিণী না টেকি ! 

রাম রাম সীতারাম জয় জয় সীতারাম, তুমি যাকে ভক্তি কর 
সেই কবিরাজবাব! অনেকদিন আগে একদিন বেঙ্গমক্ীমাকে 

জিজ্ঞাস! করেন-নাভি হ'তে যখন প্রণৰ যোগে নাদ উঠে তখন 
কি অবস্থা হয়? 

মা নাদের সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারি, এ দেহ হইতে পৃথক 
হইতেছি অথচ জ্ঞান থাকে । সে অবস্থাট| ইচ্ছাবশেও আসেনা, 

ইচ্ছ। করিয়াও থামাইতে পারিনা, দেহ সম্বন্ধে এতট! বিশ্বৃতি 
আসে যে, আমি যে মেয়েমাহষ তা ভুলিয়। যাই দেছের 
খবর থাকেন! । 

( কবিরত্ব-কত পরমহংসবাবার জীবনী ১৯ পাতা) 

আরে ওসব বাজে। 

ক্ষেপা রাম রাম ব'লে লেই ধেই ধেই ক'রে নাচতে লাগ.লো)। 
আরে থামে থামো, এখনও কথা শেষ হয়নি । 

রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম কি বল্বে বল রাম রাম। 

এ বেদ্ষময়ী ত মন্ত্র দেন না, কি ক'রে জগৎ তরাচ্ছেন? 
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ক্ষপাঁ। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম, 

হরি। 

ক্ষেপা। 

হবি। 

ক্কেপা। 

সন্ন্যাসী পরমহংস অবধৃত--“তদ্র্শনেন সকলং জগৎ 

পবিত্রং ভবতি। তৎসেবাপরোহজ্ঞোইপি মুক্তো ভবতি। 
তৎকুলমেকোত্তরশতং তারয়তি। তনম্মাতৃ-পিতৃ-জায়াপত্যবর্গর্চ 
মুক্তং ভবতি।” 

স্অগ্ডলব্রাঙ্গণোপনিষৎ। 
তাদের দর্শনে সকল জগৎ পবিত্র হয়, ভার সেবাপরায়ণ 

অজ্ঞ মূর্থব্যক্তিও মুক্ত হয়, তার একশতএক কুল উদ্ধার হন, 
তার মাতা, পিতা, জানা; অপত্যগণ মুক্ত হন রাম রাম সীতারা 

জয় জয় রাম সীতারাম। 

“ভো ভগবন্! লোকম্য ক উপকারঃ? উপকাস্ত্রিবিধ- 

শ্চেতি। তৎ কথম্1? ইথং দর্শনং ভজনং সম্ভাবণঞ্চেতি। 

দর্শনেন পাপক্ষয়ো! ভবতি, ভজনেনোত্বরোত্তরং শ্রেয়োবুদ্ধিঃ, 

সম্ভতাষণেন মোক্ষে! ভবতি |” 

--অজ্ঞানবোধিকা 

ছে ভগবন্! লোকের কি উপকার হয়? উপকার 

ত্রিবিধ হয়। তাকি কি? তাহ'ল দর্শন, ভজন, সম্ভাষণ। 

মুক্তপুরুষের দর্শনে পাপক্ষ়, ভজনে উত্তরোত্তর শ্রেক়োবৃদ্ধি এবং 
সম্ভাষণের দ্বার। মোক্ষলাভ হয় রাম রাম সীতারাম। 

দর্শনে পাপক্ষয় কি ক'রে হয়? 
রাম রাম সীতারাম, একজন যুবতীর খোল! বুক দেখলে কি হয় 
রাম রাম সীতারাম? 

মনট1 বিকৃত হয় এ বেশ বোঝ যায়, তেমনি সাধু দেখে যে পাপ 

ক্ষয় ছ'ল তাত বোঝা যায় না। 

রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, সাধু দেখলেই 
লোকে প্রণাম করে, সাধু ভার দিকে দৃত্টিপাত ক'রূলে তার 

ভিতর প্রচুর সাস্ত্িক পরমাণু, এসে প্রণামকারীকে পবিত্র করে 

দেয়। যে দর্শন করে, তার পাপ ক্ষয় হয়েছে বলেই প্রণাম 
ক'রে থাকে। প্রণামের তারতম্য অন্থসারে পরমাণু সংক্রমণ 
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হরি। 

ক্ষেপা | 

হবি। 

ক্ষেপ1। 

হরি। 
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ইয়। দগুবৎ্প্রণাম ক'রূলে সাধু তার সর্বাঙ্গ দেখতে পান, 

তার দৃষ্টিতে তার সমস্ত শরীর পবিত্র হয়। হাটু গেড়ে প্রা 
ক'রূলে ধতটুকু দেখ.তে পান ততটুকু হয়, আর হাত তুলে প্রণাষ 

করূলে, সেই রকম হয়ে থাকে রাম রাম সীতারাম। 

প্রণাম কণ্রূলেই পাপক্ষয় হবে? 

রাম রাম সীতারাম, পাপ ত? দেছাভিমান। আমি বড় এ রকম। 

প্রণাম মানে হ'ল--পন মম” এ দেহ আমার নয়, হে ভগবন্ 

তোমার দেহ, এই আত্মসমর্পণে পাপক্ষয় ভয় _প্রীভগবানের 

করুণা নেমে আসে। বাম বাম সীতারাম ভজনের দ্বার! তার 

শরীরে সান্তিক পরমাণু অধিক সংক্রমণে উত্তরোত্তর শ্রেক়োবৃদ্ধি 

অর্থাৎ মন অস্তমুখ হ'য়ে নাদের রাজ্যে গিয়ে পড়ে এবং সম্যগ, 
রূপে তার সঙ্গে আলাপ ক'র্ূলে ভার উপদেশে পঅহং যম” 

একবারে চলে যায়, তার নাম মুক্তি রাম রাম সীতারাষম | এই 

ভাবে তোমার বেদ্ধময়ী জগতের উপকার ক'চ্ছেন রাম রাম 

সীতারাম। 

বেক্ষময়ী যে পরুমহংস হ'য়েছেন কি ক'রে জান্লে ? 

রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম, ওক্কারের অধিকার পরমহংসের | 

বহুদক কুটীচক হংস এদের গায়ত্রী থাকে, কিন্ত পরমহংসের 
গায়ত্রী এবং সমস্ত মন্ত্রের অবসান হয়, সুযুয়া-ঘার মুক্ত হয়ে 

যায়, কোন মন্ত্র উচ্চারণ ক'র্তে গেলেই প্রাণ নুযুয়াক় প্রবেশ করে, 

মন্ত্র উচ্চারণের শক্তি থাকে ন1। 

খুলিবে স্ুযুয়াদ্বার মন্ত্র হবে লয়। 
প্রণব করিবে খেল! হ'য়ে নাদময়॥ 

মা যখন ব'ন্ছেন “নাভি থেকে নাদ উঠছে'-এই 
লক্ষণের দ্বার! বুঝতে হবে যে তার সব চলে গেছে। আরও 

এক ব্যাপার হচ্ছে--ধীর প্রাণ বতট! ঘুুয়ায় প্রবেশ করে, 

লোকে অবশভাবে তার দিকে তত আকৃষ্ট হয়, এ কথা সাধুগণ 

বলেন রাম রাম সীতারাম। 

রাজ! বা সেই রকম কোন লোকের প্রতি ত অনেকে বৌকে । 
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হরি। 

ক্ষপা। 

হরি । 

ক্ষপ। | 

হরি। 

ক্ষেপা। 
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রাম রাম সীতারাম, সেখানে বাহ্ আকর্ষণ থাকে, এখানে ত1 নয় 

রাম রাম সীতারাম সীতারাম। বরাহপুরাণে কথিত হয়েছে 
সংস্বতঃ কীর্তিতে। বাপি দৃষ্ট: স্পৃষ্টোহপি বা প্রিয়ে। 
পুনাতি ভগবস্তক্তশগ্ডালোহপি যদৃচ্ছয়! ॥ 

কোন ভগবত্তক্ত-চণ্ডালকেও স্মরণ কীর্তন দর্শন স্পর্শ ক'র্লে, 

তিনিও পবিত্র করেন রাম রাম সীতারাম। 

সে চণ্ডাল! 

রাম রাম সীতারাম জয়ংজয় রাম সীতারাম, ভগবদ্তক্কতি তাকে 

ভগবানকে লাভ করিয়েছেন, তিনি ভগবানের জাতি হয়ে গেছেন, 

কাজেই তার স্মরণে স্পর্শনে মাহুষ পবিত্র হয় বায রাম সীতারাম। 

চণ্ডালও ভগবানকে পেতে পারে? 

যদি প্রেমের পথে যান, সর্ব! রাম রাম করেন, তাহলে 

ভগবান্কে পেতে পারেন ; তবে বেদপাঠের অধিকারের দাবী যদি 

করেন, তা”্ছলে ভগবানকে পাবেন না, সাক্ষাৎ বেদপথে গতি 

কেবল ব্রাঙ্গণ-ক্ষত্রিয়-টৈশ্বের | রাম রাম করাও গৌণভাবে বেদ 
আশ্রয় কর! রাম রাম সীতারাম সীতারাম, কারণ, এক ওক্কার 

ব্যতীত তে৷ কিছু নাই, তিনি বহুরূপ ধারণ করত লীল! ক'চ্ছেন। 
“রায় রাম” ক'রে ওক্কারে পৌছে যাবে রাম রাম সীতারাম। 

বৈষ্ণবদর্শনেনৈৰ ম্পর্শনেন চ পার্বতি। 
সগ্যঃপৃতং জলং বহির্জগৎপৃতঃ সমীরণঃ ॥ 

-্নারদপঞ্চরাত্র 

হে পার্বতি! বৈষ্ণবদর্শন ও স্পর্শনের দ্বারা জল অগ্নি 

পৃথিবী বায়ু পবিত্র হয় রাম রাম সীতারাম | 

কি ক'রে হয়? 

রাম রাম সীতাব্রাম সান্তিকপরমাণুর লাভে পবিত্র হয় রাষ রাম 

সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম। 

গীতায়াঃ প্লোকপাঠেন গোবিশস্ততিকীর্ভনাৎ। 

সাধুদর্শনমাত্রেণ তীর্থকোটিফলং লভে॥ 

মানব গীতার ক্লোকপাঠ, গোবিদ্দের স্তববীর্তন এবং সাধুদর্শন 
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মাত্রেই কোটি তীর্থের ফল লাভ ক'রে থাকে রাম রাম 
সীতারাম। 

বস্তাহুভবপর্য্যস্ত। বুদ্ধিস্তত্বে গ্রবর্ততে | 
তদ্দৃষ্টিগোচর1ঃ সর্ব মুচ্যস্তে সর্বপাতকৈঃ ॥ 

খেচর! ভূচর1ঃ সর্বে ব্রহ্মবিদ্ দৃষ্টিগোচর12। 
স্ধ এব বিমুচ্যস্তে কোটিজম্মাঞ্জিতৈরঘৈঃ ॥ 

রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, ধার তত্বদর্শন হয়েছে, 
তার | কিছু দৃষ্টিগোচর হয়, সে সকলই পাপ হ'তে মুক্ত হয়ে যায়, 
ব্রহ্মবিদৃ-দৃষ্টিগোচর সমস্ত খেচর বার! আকাশে উড়ে, ভূচর যারা 
পুথিবীতে বিচরণ করে, তারা কোটি জন্মাঞ্জিত পাপ হ'তে মুক্ত হয় 
রাম রাম সীতারাম। 

হাসালে চাদ, তা"ছলে আজ পর্য্যন্ত কেউ ব্রহ্গবিদ হন্নি। 
রাম রাম সীতারাম ম্বেদজ, উদ্ভিজ, জরামুজ, অণ্ডজ জীব অনস্ত; 

অনস্ত জীব মুক্ত হ'লে অনস্ত জীবই থাকৃবে $ চতুরশীতিলক্ষ-যোনি 
ভ্রমণ ক'রে তবে জীব মানব হয়। 

স্বাবরাস্ত্রিংশলক্ষাশ্চ জলজ নবলক্ষকাঃ। 

কমিজ৷ দশলক্ষাশ্চ রুদ্রলক্ষাম্চ পক্ষিণঃ ॥ 

পশবে। বিংশলক্ষাশ্চ চতুর্লক্ষা্চ মানব12। 

এতেযু জমণং কৃত! দ্বিজত্বমুপজায়তে ॥ 

ত্রিশ লক্ষ স্থাবর যোনি, নব লক্ষ জলজ, কমিজ দশ লক্ষ, 

বার লক্ষ পক্ষী, বিংশ লক্ষ পণ্ড, চারি লক্ষ মানবযোনি 

ভ্রমণ ক'রে জীব দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হয় রাম রাম। ব্রদ্মবিদেরও-- 

্রদ্ষবিদ্, ব্রহ্মবিদ্বর, ব্রঙ্গবিদ্ বরীয়ান্, ব্রক্মবিদ্বরিষ্ঠ, আদি স্তর 

আছে। শেষে তারা চোখ তাকান ন, নির্জনেই থাকেন, 
স্ষ্টিরক্ষাও তার অন্ততম কারণ । লীতারাম ! কাশীতে নৌকায 

প্রীমদ্ হরিহরানন্ববাবা অবস্থান ক'র্তেন, তিনি চোখ বুজেই 
থাকতেন । 

সে অন্ধ ছিল। 



উল্লাস 

ক্ষেপা। 

হরি | 

ক্ষেপা | 

মকার-বাব। ২৬৯ 

রাম রাষ সীতারাম তিনি অন্ধ ছিলেন কিন। জানি না । কবিরাজ 
বাবার গুরু পরমহংসবাবার গুরুদেব আয়ন মহাতপাবাবা, তার বয়স 

সহশ্াধিক বৎসর; তিনি অতি নির্জনে এখনও আছেন। অন্তান্ত 
অগণ্য মহাপুরুষ শত শত বৎসর খাদের বয়স, তারাও নির্জনে 
চোখ বুজেই থাকেন, স্ষ্টিরক্ষাই তাদের উদ্দেশ্ট ব'লে মনে হয় 
রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম। তুমি জিজ্ঞাস! 
ক'রেছিলে- বেহ্ষময়ী কি ক'রে উদ্ধার ক'রূছেন? উত্তর পেলে 

রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম | হা, ব্যাপার হ'ল-- 

মাহষ জন্ম-জন্মাস্তরের সংস্কার নিয়ে দেহ ধারণ করে, যে ব্যক্তি 

শাস্ত্রণিন্দা সাধুনিদ্দা করেন তার কোঠি দেখলে বোঝ! যাবে 
তিনি কি কর্ৃতে এসেছেন, যদি শাস্ত্র-সাধূনিন্দ। করার যোগে 

জন্মে থাকেন তো, তাকে তার গুরুদেব, এমন কি ব্রহ্ধা বিষু ও 

মহেশ্বর পর্য্যস্ত আমরণ চিত্তের এই মালিম্তকর অতিনিদ্দিত 
কর্ম হ'তে কেহই নিবৃত্ত ক'র্তে পার্বেন না রাম রাম রাম বাম 
সীতারাম। 

দেখতে পাচ্ছে_-অগ্ঠায়ঃ ত1 ব'ল্বে না? 

রাম রাম সীতারাম অন্যায় দেখবার আগে দেখতে হবে মানবজন্ম 

কিসের জন্যঃ ভগবদ্র্শনই জীবনের লক্ষ্য, তখন অপরের দোন 
দর্শন না ক'রে ঈশ্বরদর্শনের চেষ্ট1! করাই সাধৃসম্মত পথ। যতদিন 
জগৎ থাকৃবে ততদিন দোষী থাকৃবেই। একজন অন্তায় ক'চ্ছে, 
আমি তা লোকের কাছে ব'লে শুনে জিভ কান মনকে কেন মলিন 

করি রাম রাম লীতারাম জয় জয় রাম শীতারাম রাম রাম 

সীতারাম? যাকৃ সকলশাস্ত্রইই ব'লেছেন--সাধু গুরুর দর্শন স্পর্শন 
প্রণাম সেব! পার্দোদদকপান প্রসাদদভোজন-স্তার দ্বারা যত বড় 

পাতকী হোক ন! কেন সে শান্তি লাভ করে। যেস্থানে ভগবস্তক্ত 

সাধু অবস্থান করেন, তথায় সাত্িক পরমাণু জমাট বেঁধে থাকে। 
সেখানে যে কেহ যাবে তৎক্ষণাৎ তার শরীরে সাত্তিক পরমাণু 

প্রবেশ ক'রে তার প্রাণে আনন্দের সঞ্চার ক'রে দেবে। 

১৪ 





যংমত্ব! বিভুমাশানং দুঃখং নোপৈতি সাথকঃ 
সর্ব্বদুঃখৌঘজংহর্ভ' তারং দ্িশতু নঃ ফলম্॥ 



মকার-বাবা 

বন্ঠ উল্তাস 

স্মৃতি-সংহিতা 

সকলের লক্ষ্য আনন্দের উত্স, 

বেদপথে ভার প্রাপ্তির উপায়, 

মত্ভ্ত-মাংসবর্নে লাভ, 
ভারতরমণী৷ বিশ্বজননী, কাদের শিক্ষা, 

বিলাত বাঁত্রা, বিধব। বিবাহ 
প্রেমমার্গ, বিধবার জীবন। 



অর্ধমাভ্রামমাত্রাং চ দেবতাং বিজনোজ্জ লাম, । 
ওষ্ষারন্মপিণীং দেবীং নিত্যং বন্দে সুনির্দালাম.॥ 



হরি । 

ক্ষেপা। 

হবি। 

ক্ষেপা। 

হরি। 

ক্ষেপা। 

হবি। 

ক্ষেপা | 

মকার-্বাব। 

যন্ঠ উল্লাস 

আর একট! কথ! বল্বে। ? 

রাম রাম সীতারাম, বল। 

কি অত্যাচার চ'লেছে-এ মন ফছু কতকগুলে। বাজে রি মাল 

নিয়ে $ বেদকে ঢেকে দিতে যাচ্ছে, বলতে] চাদ তোমার মুর 

স্ৃতিশাস্্ব কি উপকার ক'চ্ছেন!? 

রাম রাম সীতাারাম। জয় জয় রাম সীতারাম, মনন কি ক'রূলেন-_ 
সীতারাম ? 

করৃতে কি বাকি রেখেছে? মাহযের মহ্ৃষ্যত্ব লোপ ক'রে 

দিয়েছেন, হাত-পা! বাঁধা, সকাল থেকে ঘুমনোর আগে পর্য্যস্ত “এই 
ক'রৃতে হবে, এই কা'র্ৃতে হবে” আইনের লোহার শিকল বেঁধে 
বুকে পাবাণ চাপিয়ে ফেলে রেখেছিল । এখন আর সে দিন নেই, 
সব ইংরেজী শিখে উকো। দিয়ে ঘসে ঘসে শিকল কেটে ব্যস্--কি 

কুত্তি, যা ইচ্ছে খাচ্ছেন, ঘা! ইচ্ছে তাই ক'চ্ছেন, যাকে ইচ্ছে 
তাকে বিয়ে ক'চ্ছেন। এ মহ শিক্ষার পথ রোধ ক'রে সকল 

জাতিকে দেবে রেখেছিল, এইবার মহ্থকে একবারে বৃদ্ধানষ্ট ! 

বলত চাদ তোমার স্মৃতিশাস্ত্রের কথা৷ 

রাম রাম সীতারাম। জয় জয় রাম রাম, বেদশাসিত ভারতের 

লক্ষ্য সেই আনন্দের উৎস রাম রাম, সীতারাম। 

আনন্দের উৎস কি? 

রাম রাম 

যস্ত ত্রীপূর্ণা মধুন! পদান্ত 
ক্ষীয়মাণ! দ্বধয়। মদস্তি। 

য উ ত্রিধাতু পৃথিবীমুত- 
গামেকে। দাধার ভূবনানি বিশ্বা ॥ 

-থগ্বেদ ১1১৪৪।৪ 



উল্লাস 

হবি। 

ক্ষেপা। 

মকার-বাব। ২১৫ 

অর্থাৎ বে বিষ্ণুর ব্রিপাদামৃত চতুর্দশ বিশ্বভৃবনকে বিশেষতঃ 

তদাশ্রিত জনগণকে মধুর রসে প্রমোদ্িত করেন, আমর! তাহারই 

শরণ গ্রহণ কৰি। 

তাস্ত প্রিয়মভিপাথো অশ্যাং 

নরে! যত্র দেবযবে! মদস্তি। 

উরুক্রমস্য স হি বন্ধুরিখ! 
বিষ্োঃ পদে পরমে মধব উৎসঃ ॥ 

_-ও ১1১৫৪1৫ 

এই মহান্ বিষুণর প্রিয়ভূত অবিনশ্বর ব্র্মলোক ব্যাপ্ত হইয়! আছে, 

যেস্কানে গ্যোতনস্বভাব বিষুণকে বজ্ঞাদির স্বার! প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছুক 
মানব তৃপ্তি অনুভব করে। 

“ব্যাপক বিষণ সচ্চিদানন্ঘঘন পুরুষোত্তমে পরম উৎকৃষ্ট 
নিরতিশয় সুখাত্বক-পদে (স্থানে ) জরামরণ পুনরাবৃত্তি আদি ভয় 

নাই, উক্ত প্রকারে তিনি সমস্ত স্বুকৃতকারীদিগের হিতকারী, 

তাহার পদ ধাহার! প্রাপ্ত হন্, তাহারা আর ধরাধামে ফিরিয়া 

আসেন না। শ্রতি-স্বৃতি-পুরাণাদিতে ইহ! কথিত হইয়াছে” রাম 
রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম। 

অমুতের উৎস পরমপদে আছে-__-ত1 কি ? 
রাম রাম সীতারাম। জয় জয় রাম সীতারাম, রসতম ওষ্কারের 
অরব-রব-ধার1 চিন্ময় বেণুগীত রাম রাম সীতারাম, তা শুধু পরয- 
পদেই আছে তা নয় রাম রাম সীতারাম-_ 

অসাধন1 বাপি সসাধন৷ বা 

সমানমেতন্বশ্যাতে মাহৃষেষু। 

সমানমেতদমূতস্তেত রন্য 

মুক্তান্তত্র মধব উৎস সমাপুঃ। 

যোগিনম্তং প্রপত্থস্তি 

ভগবস্তং সনাতনম্ ॥ ১৬॥ 

--মহাভারত সনৎনুজাতায়-৪র্থ অ:। 

প্ীসনৎসুজাত ধৃতরাষ্ট্রকে ব'লেছিলেন--মানধষ অসাধন হ'তে 



২১৬ 

হবি । 

ক্ষেপ। । 

হরি। 

ক্ষেপ। 

মকার*বাবা ষষ্ঠ 

পারে সসাধন হ'তে পারে, কিন্ত অন্তরের সচ্চিদানদ্দময় বক্ষ 

উভয়ের পক্ষেই সমান, ( কেবল মনুষ্য নয় সর্বপ্রাণীর ) যুক্ত হোক্ 
বা বদ্ধ হোক উভয়ের আত্মস্বক্বপ একরূপ। তবে বিশেষ এই যে 
ুক্তপুক্রষই প্মধূর উৎস” প্রাপ্ত হুন্। মুক্তগণ ধাকে লাভ ক'রে 
মধুর উৎস প্রাপ্ত হন্-তাকে যোগিগণ উত্তমরূপে দর্শন ক'রে 
থাকেন রাম রাম সীতারাম। 
মধুর উৎস কি? 
রাম রাম সীতারাম, রসতমের রসের ঝরণ। পর্ণামন্ধ, পুরুযোত্তমের 
চিন্ময় বেণুনাদামৃত" রাম রাম সীতারাম। 

বল- তোমার স্বৃতিশাস্ত্বের কথা, দেখি তোমার বিদ্যের দৌড 
কতটা । 

রাম বাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, বেদশাসিত পুণ্যভূমি 
ভারতের লক্ষ্য এঁ অমুতের প্রশ্রবণ। রাম রাম- ব্রাঙ্গণ বালক 

গর্ভাষ্টমে উপনীত হ'য়ে গুরুগৃহে গমন করলেন | তিনি ব্রন্চর্য্য ব্রত 
অবলম্বন করত শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ: নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ এই 

বড়লের সহিত বেদচতুষ্টয় পাঠ কণরূলেন। বার বৎসর কাল 

গুরুসেব! করত বেদ আয়ত্ত কর্বার পর শ্আচার্যযদেব শিষ্যকে 

বেদার্থ গ্রহণ করাচ্ছেন-_-“সত্যং বদ? ধর্ম্মং চর? “স্বাধ্যায়ান্মা প্রমদঃ 

ইত্যাদি--সত্য ব'ল্বে, ধর্থাহুষ্ঠান করবে, অধ্যয়নে প্রমাদ 
ক'র্ুবে না, আচার্ষ্যের জন্ত অভীষ্ট ধন আহরণান্তে গৃহাশ্রমে গিয়ে 

সম্তানধার! অবিচ্ছিন্ন রাখবে, সত্য হ'তে বিচ্যুত হয়ে! না! 
ধর্ম হ'তে বিচ্যুত হ'য়ে! না, আত্মরক্ষা বিষয়ে অনবহিত হ'য়ে! না, 

বিস্তলাভার্থক মঙ্গল কার্যে প্রমাদগ্রস্ত হ'য়ে! না, স্বাধ্যায় ও 

অধ্যয়নবিবয়ে প্রমাদগ্রস্ত হয়ো না। 

দেব-পিতৃকার্ধযাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম। মাতৃদেবে। ভব। 

পিতৃদেবে! ভব। অতিথিদেবে! ভব। 

দেবকার্ধে পিতৃকার্ষ্যে ভ্রাস্ত হ'য়ো না। মাতৃদেব হও। পিতৃ- 

দেব হও। অতিথিদেব হও। যে সকল কর্ম অনিশ্িত 

তাই অনুষ্ঠান ক'র্বে,। অপরগুলি ক'রে! না। আমাদের যা! 
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শাস্ম্মত আচরণ ( সদাচার ) তা তুমি নিয়মিতভাবে পালন 

ক'্রৃবে, অন্ত আচরণসকল করবে না। যে সকল ব্রাহ্মণ 

আমাদের হ'তে শ্রেষ্ঠতর তুমি তাদের আসনদান পূর্ববক শ্রম দূর 
ক'রৃবে, শ্রদ্ধা সহকারে দান ক'র্বে, অশ্রদ্ধা পূর্বক দিবে না 

সামর্থ্য অন্থসারে দান ক'রৃবেঃ বিনয় সহকারে দান ক'র্বে? 

সভয়ে দান ক'র্বে, মিত্রভাবে দিবে, আর বর্দি তোমার শ্রোত- 
স্মার্তকর্শাবিষয়ে সংশয় হয়, শ্রোত বা ল্মার্ত আচার বিষয়ে সংশয় 

হয়, তাহ'লে সে দেশে যে সকল ব্রাহ্মণ বিচারঞ্ষম নিত্য-নৈমিত্তিক- 

কর্মপরায়ণ, কর্ম ও আচারে স্বতঃপ্রবৃত্ত, তার! এ সকল বিষয়ে 

যেন্ধপ নিরত থাকবেন, তুমিও সেই প্রকারে রত থাকৃবে আর 

পূর্ধবোদ্ত ব্যক্তিদের কারও আচার বিষয়ে যদি কেহ সংশয় উপস্থিত 

করে, তাহ'লে এঁ কালে বা স্থানে যে সকল বিচারক্ষম, কর্মনিষ্ট, 

কর্মাদিতে শ্বতংপ্রবৃত্ত অক্রুরমতি ও নিফাম ব্রাহ্মণ থাকৃবেন, 
তার1 এর সকল বিষয়ে যেরূপ নিরত থাকেন, তুমিও সেইরূপই 
থাকৃবে_ইহাই বিধি, ইহাই উপদেশ, ইহাই বেদের রহস্য, ইহাই 

ঈশ্বরাজ্ঞা, এই প্রকারেই সমস্ত অনুষ্ঠান ক'র্বে। এই প্রকারেই 

সমস্ত অনুষ্ঠান ক'রৃবে 

বেদপাঠাস্তে শিষ্য গুরুকে দক্ষিণা দিয়ে আপনার সর্ৃশী 

ভাধ্য|। গ্রহণ করত গৃহস্াশ্রমে প্রবেশ ক'রে ব্রান্ষমুহূর্তে উঠে 

মানসে শধ্যাকৃত্য করার পর-_স্নান, সন্ধ্যা, পুষ্পচয়ন দেবপুজা, 

গায়ত্রীজপ, স্বাধ্যায়, হোম, গোগ্রাস-দান, স্নান, তর্পণ, মধ্যাহ্সন্ধ্যা, 

দেবতাকে অন্ননিবেদন, বৈশ্বদেব-বলি, অতিথিসেবা, সকলের 

ভোজনের পর ভোজন, বৈকালে শান্্াদি পাঠ, হূর্য্যান্তের আধ ঘণ্ট। 

আগে সায়ংকালীন স্নান-সন্ধ্য।-গায়ত্রীজপ, অতিথি থাকৃলে অতিথি- 

সেবা, রাত্রে কিছু গ্রহণ, জপ ক'রৃতে ক'রৃতে শয়ন, ্রান্মুহূর্তে উঠে 

আবার পূর্বববৎ কর্মাচরণ ক'র্তে থাকৃলেন। মোটামুটি তোমায় 

বল্লাম সীতারাম সীতারাম সীতারাম। এইবূপ নিত্যকর্ 

করার ফলে মন অন্তর্দুখ হ'য়ে রইলো তিনি গৃহে অতিথির 

যত বাস ক'রে বানপ্রস্থ আশ্রমের জন্ত প্রস্তুত হ'তে লাগংলেন-__ 
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পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা পুত্রঃ পিগুপ্রয়োজনম্ । 
পুত্রের জন্ত স্ত্রীর খতুকালে চতুর্থী, পঞ্চমী, বণ্ঠী, অষ্টমী, 

নবমী, দশমী, চতুর্দিশী, পুণিযা, অমাবস্তা, রবিবার, সংক্রাস্তি ও 
নিষিদ্ধষোগ করণাদি পরিত্যাগ ক'রে পুত্র-কামনায় গর্ভাধান 

কণ্রূলেন। 

এষ্টব্যা ৰহবঃ পুকত্রা বস্যেকোহপি গয়াং ব্রজেৎ। 

যজেত বাশ্বমেধেন নীলং বা! বৃষমুখস্থজেৎ ॥ 

বুপুত্র ইচ্ছ! ক'র্বে-_-বদ্ধি এরমধ্যে একজনও গয়] যায় বা 
অশ্বযেধ যজ্ঞ কিংব1 নীলবুব উৎসর্গ করে। 

৩1৪ টা পুত্র জননের পর ম্বামী-্ত্রীতে ত্রহ্ষচর্য্য অবলম্বন 
ক'রে ভগবৎপথে অগ্রসর হ'তে লাগলেন। স্ত্রী সহ্ধন্মিণী, 
ভাকে ধর্মকার্য্যে সঙ্গিনী ক'রে সংষম শিক্ষ] দিতে দিতে এগিয়ে 

চল্লেন। 

“পঞ্চাশোর্ধং বনং ব্রজেৎ” পঞ্চাশবৎসর উত্তীর্ণ হ'লে স্ত্রীকে 

সঙ্গে অথব! পুত্রদের কাছে রেখে বনে গিয়ে শান্ত্রোক্ত বানপ্রস্থ 

আশ্রমোচিত তপক্তা্দি কর্ম ক'র্তে ক'র্তে সন্যাসের জন্ত প্রস্তত 

হ'তে লাগলেন, ৭৫ বৎসরের পর সন্যাস নিয়ে উলঙ্গ অথবা 

কৌগীন গ্রহণ ক'রে গ্রামে একদিন, নগরে তিনদিন থেকে ভিক্ষার 
দ্বার! দেহরক্ষা করত দেবালয় শৃহ্যগৃহ বৃক্ষতলে নদীতীর আশ্রয়- 
পূর্বক যোগমার্গে আত্মধ্যান ক'রূতে লাগলেন, যথাকালে ব্রহ্ধরস্ত্" 
ঘারে দেহত্যাগ ক'রে ব্রহ্গলোকে গেলেন। নির্বাণকামী 

জ্ঞানী পরমব্রঙ্গে লীন হ'য়ে গেলেন। 

ক্ষত্রিয় শাস্্াহুসারে বেদপাঠ প্রজাপালন আদি করত অস্তে 
বানপ্রস্থ আশ্রমে যোগে দেহত্যাগ করূৃতেন। বৈশ্য বেদপাঠ 

কবি গোরক্ষা বাণিজ্য নিয়ে অগ্রসর হু'তেন, শূন্র ত্রৈবণিক সেবার 
স্বার ক্রমে আনশ্দের উৎসের সন্ধান পেতেন রাম বাম সীতারাম 

জয় জয় রাম সীতারাম। এই ছিল বৈদিকযুগের আত্মলাভের 
উপায়। ক্রমে ত্রেতা দ্বাপর চলে গেল, দারুণ কলিযুগ এল। 

ব্রাহ্মণ ভুল্লেন যে-_ 
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“ব্রাহ্মণন্ত তু দেছোহ্য়ং ন ম্থখায় কদাচন”। 

ব্রাহ্মণের দেহ হ্থখলাভের জন্ত নয়, ইহলোক তপস্তার ও 
পরলোকে অনন্ত স্বখ। সে সব ভুলে গিয়ে অর্থ কামনান্ব ব্রাহ্মণ, 

ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র ধাবিত হ'লেন এবং ব্রক্গচর্য্য গাহস্থ্য বানপ্রস্থ 
ও সন্ন্যাস আশ্রমচতুষ্টর় যুগপ্রভাবে নষ্ট হ'য়ে গেল। ব্রাহ্মণ 
তপন্ত। ভূলে অর্থলাভের জন্ত ছুটুলেন, ব্রাহ্মণ ভোগের জন্য 
উন্মত্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বর্ণই স্ব ্থ কর্ম হ'তে ভ্রষ্ট হু'লেন। 

মাথা খারাপ হ'লে যেমন সব খারাপ হয়, ব্রাহ্মণের অধঃপতনে 

ক্ষত্রিয়, বৈশ্ঠ/, শুদ্র অধঃপতিত হলেন; স্ব স্ব জাতীয় কর্ম, আচার 
ধর্ম সব ভূলে গেলেন; এহিক-সর্বন্ব রজঃ তমঃপ্রধান লোকের 

ংসর্গে ইহলোক-সর্বান্ব হয়ে এখন ভোগ ভোগ ক'রে উম্মাদের 
মত ছুটে চলেছেন, এদের জন্ত আৰ পূর্বোক্ত বিধি রইল না; 
বেদপথে শ্ীভগবান্কে লাভ কর। অসভব হু”ল, তজ্জন্ত শ্ইভগবান্ 

শাস্ত্ররূপে জানালেন তোমর! পূর্ব-কর্মফলে যে যুগে জন্মে, 

শান্্রমত চলা অসভ্ভব। ব্রাঙ্গণ! তুমি সাধ্যমত সদাচার, 

যথাসাধ্য ব্রহ্গচর্য্যপালন, সাত্বিক আহার, ঘথাকালে ত্রিসন্ধ্যা ও 

গায়ত্রীর উপাসনা! এবং নিত্য একসহত্র গায়ত্রী জপ কর, লক্ষ 

গায়ত্রী যদি জপ ক'র্তে পার তাণ্ছলে তুমি ব্রাহ্মণ হবে, যদি 

বার লক্ষ গায়ত্রী জপ কর্তে সমর্থ হও তাহ'লে তুমি পূর্ণ ব্রাহ্মণ 
হবে, তাতেও যদি অসমর্থ হও সন্ধ্যা কর, অন্ততঃ ১০৮ গায়ত্রী জপ 

কর, আর সর্বদা! নাম কর রাম রাম সীতারাম। এইভাবে 

ক্ষত্রিয় ও বৈশ্টগণকে এবং শৃদ্রগণকে ব'ল্লেন-তোমর] যে রক্তে 
যে বীর্য্যে জন্মেছ যথাসাধ্য শাস্ত্রামোদিত পথে অগ্রসর হয়ে 

আনন্দের উৎস লাভ কর। 

ভুমি এ কথা বুঝিয়ে বল। 
রাম রাম সীতারাম সত্য ত্রেতার পর ক্রমে রামায়ণের যুগ এল, 
তখন যথাসাধ্য বৈদিককর্থের অনুষ্ঠান কর! রামায়ণপাঠ লীলা- 
চিন্তা কর! ইত্যাদি চল্্তে৷। ক্রমে মহাভারতের ও পুরাণের যুগ 

এসে উপস্থিত হ'ল | চতুরবর্ণকে শান্তর বল্লেন-_-টবদিকপথে চলতে 
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হরি । 

মকার-বাবা 

চেষ্ট। কর, আর শ্রীভগবানের করুণাঘনমূর্তি নাম অবলঘনে সঠে 
হও, এই নাম আশ্রয়ে তোমর!1 ক্রমে বৈখরী অতিক্রম ক 

মধ্যমায় পৌছুলে নাদ পাবে, সেই নাদধ্যানে তোমর! শ্ীভগবাচ 

দর্শন লাভ ক”রৃবে, নিত্যলীলার় প্রবি্ই হবে, অথব1 যদি নির্ব 
চাও তাও পাবে। তোমরা কলিযুগে জন্মেছঃ তোমাদের অ 

সহজ পথ হ'ল নামকীর্তন, এর দ্বারাই তোমর1 তোমা 
আনন্দের উৎসে পৌছে যাবে। 

ভীশঙ্করাচার্য্য, শরীরামান্থজাচার্ধয) ভরীমধবাচাধ্য, শীমাধবে 
পুরী, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য, ্রীনিত্যানন্দ, শ্রমন্মহাপ্রভু ভক্তির মঠি 

নামের মহিমা! প্রচার ক'রে সকলের সুখকর আনন্দময় 

দেখালেন । তবে এ পথে যেতে হ'লে যথেচ্ছ ভোজন অতিরি 

স্ত্রী-সংসর্গ, কুসঙ্গ ইত্যাদি ত্যাগ কর! কর্তব্য, যদ্দি তা ত্যাগ 
ক'রৃতে পাট, তোমার কেন্দ্রে পৌছতে বিলম্ব হবে, তুমি ছু! 
ভোগ কন্র্বে। 

তুমি কে ম্মরণ কর। তোমার গন্তব্য স্থির ক' 

নাও। যে অবস্থায় আছ সেই অবস্থার পথ ধরে বেদের মর্য্য 

রেখে অগ্রসর হও। তুমি অযুতের সন্তান, এ চেয়ে দেখ 
অমৃত্তের নিঝ'র থেকে অমৃতধার। সতত ঝর্ছে, এ ধারায় তুমি 

কর, এ ধার! অবলম্বন কর, তোমায় আর কোন চিন্তা ক' 

হবে না, অনায়াসে তোমার আনন্দময় ঘ্বরূপ লাভ ক্বের 

রাম সীতারাম। স্মৃতিশান্ত্র কি ভাবে নিত্য চল্্লে 
আনন্দসাগরে ভাসতে ভাষ্তে পরমানুজ্দে মিশ, 
পার্বে তারই উপায় ব'লেছেন। স্মৃতি স্বর্গের পারিজা 
মাল্য, স্মৃতি €লীহ-শৃঙ্থল নয়-_ঘুক্তির সোপান, পরঃ 
নন্দে পৌচুবার প্রহরীবেষ্টিত আলোকমালায় অত্যুঙ্জ 
নিরাপদ রাজপথ রাম রাম সীতারাম জয় জয় 
সীতারাম। স্মৃতিশাস্ত্রের লক্ষ্যও ওক্কারলাভ ৷ 
তোমার সব কথাই শুনলাম, বল ত বাপু এখন পেটের চি 
মানুষ অস্থি, অত কর্ম করবে কখন ? 



উল্লাস 

ক্ষণ | 

হরি। 

ক্ষেপ।। 

হরি। 

ক্ষেপ1। 

হরি। 

ক্ষেপা। 

মকার-বাবা ২২১ 

রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, যিনি ন! পারৃবেন 
বথাকালে সন্ধ্য1, গায়ত্রীজপ, গীতা-চণ্ডী স্বাধ্যায়, নামকীর্ভন, 
যথাসাধ্য ব্রক্ষচর্য্য পালন, সাত্িক আহার ক'রৃবেন রাম রাম 

সীতারাম সীতারাম সীতারাম। 

সান্ভিক আহার মানে কচু থেঁচু কাচাকল1) ও থেয়ে মাহ 
কতদিন বাঁচতে পারে? . 
রাম রাম সীতারাম মাছ, মাংস, ডিম, পেয়াজ প্রভৃতি ভিন্ন 
জগতে কত উত্তম উত্তম খাদ আছে ১ ফল, মুল, ছুগ্ধ, আটা, 

ছোলা, মুগ, মটর আদিতে যথে্& জীবনীশক্তি বর্তমান । রাম রাম 

বিহারী, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি বাবার! বাঙ্গালীর অপেক্ষা খুব বলবান্, 
দীর্ঘজীবী ; তার! মাছ, মাংস খান্ন! রাম রাম সীতারাম। 
দুধ ধিয়ের দাম কত? 

রাম রাম সীতারাম-গরু পুষবেন। গোমাতার শরীরে সমস্ত 
দেবত! বাস করেন। তার মুত্রে লক্ষী অবস্থান করেন, রাশি 

রাশি সাত্বিক পরমাণু গোশালার খেল! করেঃ গোমাত। স্থু-পরমাণু- 

সাগরে ডুবে থাকেন, গোছুগ্ধ সাত্তিক পরামাণুতে ভর, গো-সেবার 

দ্বার! ইহলোক পরলোক উভয়লোকেই আনন্দ পাবেন রাম বাম 
সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম। 

মাছ মাংস খেলে দোষ কি? 
রাম রাম সীতারাম মাছে মড়া। বিষ্ঠা, শ্রেম্ম। ভোজন ক'রে, সেই 
পরমাণুতে মাছের দেহ পুষ্ট হয় মাছ এ ঘ্বপ্য পরমাণুর সমষ্টি রাম 
বাম সীতারাম। সেইজন্ত মাছ খেলে দেহ, মন ছুইই ছুষ্ট হ'য়ে 

থাকে রাম রাম সীতারাম। কাজেই যার! নীরোগ ম্বস্থ শরীর 

এবং স্থির শাস্ত মন চান--তাদের মাছ ত্যাগকরা অবশ্য কর্তব্য 

রাম রাম সীতারাম। খাওয়ার নিয়ম ব্রাক্মণাদিবর্ণের। “শুদ্রগণের 

ভক্ষ্যাভক্ষ্য পেয় অপেয় কোন নিয়ম নাই, কাজেই তজ্জন্ত এর। 
এরা কোন পাপের ভাগী হয় না, এজন্ত এদের সাধু ব'লে কীর্তন 

করেছি ॥” ২৪ ॥ 
-বিষুপুরাণ বষ্ঠ অংশ। 



২২২ 

হস্বি। 

ক্ষেপা । 

মকার-বাবা রা 

শুদ্রগণের খাওয়ার কোন নিত্বম না থাকলেও যি? 
শান্তিকামী শুদ্র; তিনি সান্তিক আহার ক'রূলে অচিরে আনন্দলাছে 
নমর্থ হবেন রাম রাম লীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম। 
মাংস খেলে কি হয়? 

রাম রাম সীতারাম, ছাগ কামী পণ্ড, ছাগমাংস ভোজন কর] এব 

ছাগের শুক্রভোজন করা এক এথা। এই ছাগমাংস যিনি থান 
ছাগের মত তার কামপ্ররৃত্তি বাড়ে, তিনি ব্রহ্ষচর্য্য রক্ষা! ক'রে 

সমর্থ হন ন।; অজন্ম স্্রীসঙ্গ ক'রে দেহ মনজীর্ঁণ ক'রে ফেলেন 

শুক্র ব্রহ্ম, শুক্র আত্মা-_তা যি শরীর থেকে চলে বার, তাহ 
মাহ্ৃষ কতদিন বাঁচতে পারে? সেই মাংসের সঙ্গে পেয়াং 
দেওয়া হয়। শ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরুমহংস বাবা ব'লেছেন- 

“পেঁয়াজ বড় খারাপ জিনিষ গোমাংস তুল্য”। € কবিরত্বকৃত জীবন 
৮৩২ পৃষ্ঠা) তিনি যোগিরাজাধিয়াজ ছিলেন, ভার দৃষ্টি যোগজ 
দৃষ্টি । পেয়াজ খেলে মানুষের শরীর অত্যন্ত উত্তেজিত হয়, তা 

শরীর ক্ষয় হ'তে থাকে রাম রাম সীতাবাম। 
শ্বিজয়কঞ্গো্বামীবাবা ব'লেছেন--( আচার্য; প্রসঃ 

২৭৮ পৃষ্ঠ|) প্ঠাকুর বলিলেন দেখ দেখ কিরূপ ভ্রষ্ট হইয় 
পড়িয়াছে, পেঁয়াজ গোমাংস তুল্য” রাম রাম সীতারাম। 

তিনি নিজে ছাগমাংস পেয়াজ খেলেন, বাড়ীর স্ত্রী পুত 
কন্তা আত্মীয় শ্বজনকে খাওয়ালেন, মনের উত্তেজনায় গৃহস্থের যে 

“আ্রী-সংসর্গ মাসে খতুকালে একদিন কর! কর্তব্য” তা ভূলে গিয়ে 
অজন্র ক'রৃতে লাগংলেন। খধীকে সহধন্মিণীক্ধপে এনেছিলেন? ধর্ম" 
শিক্ষাদান, পতিনারারণব্রতের শিক্ষা, ভগবৎসেবা-পূজ! সংযমের 
দ্বার! তাকে গড়ে দেবীতে পরিণত করবার কর্তব্য ভারগ্রহণ 

ক'রেছিলেন, তাকে নিজের মনের চাঞ্চল্যে দেবী ন! ক'রে কামুকী 

তৈরী ক'র্ূলেন। তার উচ্ছৃঙ্খল প্রক্কতি দেখে তার স্ত্রী “ম্বামী 
নারায়ণ” এ কথা ভুলেও মনে রাখতে সমর্থ হ'লেন ন।। পুত্র 
কণ্তারও প্রবৃত্তি পিতাষাতার প্রবৃত্তির অনুসরণ ক'র্ূলে! | চ1, বিডি 

প্রভৃতি উত্তেজক নেশ! নিজে ক'র্তে লাগ.লেন, বাড়ীতেও চ'ল্তে 



হরি। 

হরি। 

ক্ষেপা। 

হব্রি। 

ক্ষেপা | 

মকার-বাব! ২২৩ 

লাগলো! । মায়ের দোক্ত। পান চ1 খেয়ে স্বাস্থ্য মন সবই 
ছুর্বাল ক'রে ফেল্লেন; ছেলেমেয়েরাও পিতামাতার অনুসরণ ক'র্তে 

লাগ.লো। নাটক-নভেল পড়া, সিনেমা! দেখ! খুব চ'ল্লো। 
কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতীর অবাধমিলনে পরমাণু সংক্রমিত 
হয়ে পরম্পরকে অবশভাবে আকর্ষণ ক'রে যা করেঃ তা আর 

কি বল্্বো, ভূত্ত-ভোগী মাত্রেই একথ! জানেন। হয়তো কোন 

ংসারে সংবম নিষ্ঠা আছে, কিন্ত ছায় তাও বুঝি থাকেনা রাম 
রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম। 

তারপর অতিরিক্ত ধাতুক্ষয়ের জন্ত হাপানি ক্ষয়কাস ধ”রূলো।, 
অকালে কাল-কৰলে গেলেন, নয়তো! মাথার গোলমাল হ'ল, পাগল 

গারদে গিয়ে ধেই ধেই ক'রে নাচতে লাগলেন। কলকাতায় 
শত শত মায়েদের হাসপাতাল েন--এ কথা কি কেউ 
ভেবে দেখেছেন? ৫০1৬ বগুসর পুর্ব্বে এত হাসপ।ভাল 
কেন ছিল না! তাকি কখনও ভাববার অবসর হয়েছে রাম রাম 
সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম রাম রাম? সবাই যে এরকম-_ 
এ কথ! বলিনি, অনেকে এখনও ভাল আছেন, তাদের প্রণাম। 

ক্ষেপাচাদ! তুমি যা তা বলে যাচ্ছে! । 

(ক্ষেপ। রাম রাষ সীতারাম ব'লে ধেই ধেই ক'রে নাচতে লাগলো ।) 
আরে! থামে! থামো, এখনও কথা শেষ হন্ননি। মাংস খেতে 

নেই--তোমার কোন্ শাস্ত্র বলেছেন? 

রাম রাম সীতারাম, শাস্ত্রের কথ। শুন্বে রাম রাম ? 

বল-_একটু শুনি, দেখি তোমার বিছ্যের দৌড় কতদূর । 
রাম রাম লীতারাম, হরি হবি বিদ্যের দৌড় ওরুপাছুক। পর্যন্ত । 
রাম রাম সীতারাম, আচ্ছা শোনো রাম রাম সীতারাম-_ 

ঘশ্চ মাংসপ্রিয়ে! নিত্যং কাক-গৃথান্ স সংস্পৃশেৎ। 

স্বরাপঃ সততং নিত্যং শুকরত্বং ব্রজেদ্ ঞ্রবম্ ॥ 

--গীতাপ্রেস-মহাভারত দানধর্্ব ১৪৫ অঃ 

যার! নিত্য মাংসপ্রিয় তার। দেহাস্তে কাক, শকুনি হয়, আর 

মগ্ধপ ম'রে শৃকর হয় রাম রাম সীতারাম। 



২২৪ 

হরি । 

ক্ষেপা। 

মকার-বাবা ষষ্ঠ 

অভক্ষ্যভক্ষণে| মর্ত্যঃ কাক-জাতিযু জায়তে ॥ 
এ 

অভঙ্ষ্যভক্ষণকারী মানব দেহান্তে কাক হয়। 

তুমি বাংলাই বল। 
রাষ রাম শ্রীভগবান্ শঙ্কর শ্রীগৌরীদেবীকে ব'লেছেন-_মাংসভক্ষণে 
যা দোব; আমি তোমায় যথাযথ বলছি শোনো-ইষ&-_ 
অগ্নিহোত্রাদিঃ দত্ত--পরণাগত রক্ষাঃ ভূতগণের অহিংস। প্রভৃতি 

বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন ও দক্ষিণাসহ বহুষজ্ঞের অনুষ্ঠানের ফল-_ 

মাংস ভোজন ন|! করার যোড়শভাগের একভাগের তুল্য নয়। 

ষে ব্যক্তি আপনার যিইফল লাভের আশায় পরের মাংস 

ভোজন করে, সে ব্যান, গ্ধ, শুগাল এবং রাক্ষসের সমান। 

যে ব্যক্তি পরের মাংসের দ্বারা নিজের মাংস বাড়াতে 

চায় সে যেখানে যেখানে বার স্থির হ'তে পারে ন|। 

যেমন আপনার মাংসচ্ছেদনে ক্লেশবৌধ হয়, তদ্রপ পর-মাংস- 

চ্ছেদনে তোরও হয় জান্বে । 

যে যাবজ্জীবন কোন মাংস খায়ন1, সে স্বর্গে বিপুল স্থান 
লাভ করে_-এ সঘ্বন্ধে কোন সংশর নাই। 

বে ব্যক্তি পূর্ণ একশত বৎসর তপন্যা করে, আর যিনি 

মাংস বর্জন করেন ভার তপম্যার সমফল অথব1 অধিক ফল হয়ে 
থাকে রাম রাম সীতারাম। যে মোহসমাযুক্ত ব্যক্তি পুত্র-্মাংসের 

তুল্য মাংস ভোজন করে সে অধম পুরুষ । 

"মহা-দানধর্শ ১১৪ অঃ 

যে মহাত্বাগণ রূপ, পূর্ণাঙ্গতা, আমু, বুদ্ধি সত্তৃগগ, 
বল, শ্বতিলাভ ক'রৃতে হচ্ছ! করেন, তার] হিংস!| ত্যাগ ক'রূবেন। 

»-১১৫ অধ্যায় 

রাম রাম সীতারাম, ভীনম্মদ্দেব ব'ল্ছেন_-ছে যুধিষটির। 
বিনি সংবত হ'য়ে মাসে মাসে অশ্বমেধযজ্ঞ করেন, আর যিনি মধু 

মাংস বর্জন করেন--এ দের উভয়ের সমান ফল হয় ।৮॥ 

স্প্ানধশ্ব ১১৪ অঃ 
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যিনি মাংস ভোজন করেন না অথব! করান না, জীবহত্য। 

করেন না কিংবা করান ন1, তিনি সর্বভূতের স্বহদৃ--এ কথ! 

স্বায়সভুব মন বলেছেন। ১০॥ 

মাংস বজ্জন ক'র্ূলে সর্বভূতের অনভিভবনীয়, সমস্ত 

জন্তর বিশ্বাসপাত্র, নিত্য সাধুগণের সম্মত প্রিয় হন্। ১১॥ 

ধর্মাত্বা নারদ ব'লেছেন--যনি পর-মাংসের দ্বার নিজের 

মাংস বৃদ্ধি ক'রৃতে ইচ্ছা! করেনঃ তিনি নিয়ত অবসন্ন হন্। ১২॥ 
বৃহন্পতি ব'লেছেন--যিনি মধু ( মগ) মাংস ত্যাগ করেন, 

তিনি দান যজ্ঞ তপন্যার সম ফল লাভ ক'রে থাকেন। ১৩॥ 

শতবৎসরকাল মাসে মামে যিনি অশ্বমেধযজ্ঞ করেন, আর 

যিনি মাংস খান না- উভয়ে সমান ফল লাভ করেন] 3১৪॥ 

সদ] যজ্ঞান্ষ্ঠান, সতত দান, সর্বদা তপস্তার ফল প্রাপ্ত 

হন--যিনি মধূ-মাংস একেবারে ত্যাগ করেন। ১৫॥ 

যে বিদ্বান্- ব্যক্তি সর্বভূতে অভয়দক্ষিণ1 দান করেন, তিনি 

জগতের প্রাণদাতা হন্। ১৮॥ 

হে মহারাজ ! সেইজন্য ৰিশেষন্ধপে মাংসত্যাগই ধর্শের, 

স্বর্গের এবং সুখের শ্রে্ঠ আয়তন-_অতি উত্তম স্থান । ২২॥ 
অহিংস পরম ধর্ম» অহিংস] পরম তপন্তা, অহিংস পরম 

সত্য যেহেতু অহিংস! হ'তে ধর্ম প্রবন্তিত হয়। ২৩॥ 
মাংস তৃণ, কাষ্ঠ বা পাষাণ হ'তে উৎপন্ন হয় না, প্রাণী- 

গণকে সংহার ক'রে মাংস হয়, তজ্জন্ত মাংসভক্ষণে দোষ হয়ে 

থাকে । ২৪॥ 

যেছেতু হিংসকগণের আয়ু কাল গ্রাস করে তজ্ন্ত যিনি 

দ্বীর কল্যাণ ইচ্ছা করেন, তিনি মাংস একবারে বঙ্ঞগন 

ক'র্বেন। ৩১॥ 

যে ব্যক্তি জীবিত থাকৃতে ইচ্ছাকারী প্রাণীদিগের 

মাংস ভোজন করে, তা হত হছোকৃ বা মৃত হোকৃ, সে তার 

' হত্যাকারী । ৩৭॥ 
৯৪৫. 
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সমস্ত হিরণ্যদান, গোদ্ান, ভূমিদান--তাহ'তে মাংস 

অভক্ষণ বিশেষ ধর্ম-ইহ1! আমরা শুনেছি । ৪১। 

যে ব্যক্তি মাংসভোজনশীল হ'য়েও পরে নিবৃত্ত হন, তিনি 

পাপ থেকে বিশেষভাবে নিবৃত্ত হন ব'লে তাতে মহাধর্ 

লাভ করেন। ৪8৪॥ 

যে পণ্ড আনে, যে অনুমোদন করে, যে হনন করে, যে 

ংস ক্রয়-বিক্রয় করে, যে পাক করে, যে ভোজন করে, তারা 

সকলেই যাংসভক্ষক ॥ ৪৫ ॥ 

যে পুরুষ আপনাকে অত্যন্ত নিরুপদ্রৰ ক'রৃতে ইচ্ছুক, সে 
এ জগতে সর্বপ্রকারে সমস্ত প্রাণীর মাংস যেন বঙ্জন করে। ৪৮॥ 

ছে নিষ্পাপ রাজেন্দ্র! মাংস ন! ভক্ষণ ক'রূলে সর্বনুখ 

লাভ হয়। &২॥ 

যিনি পূর্ণ শতবর্ষ সুদারণ তপন্য| করেন, আর যিনি 
মাংস বর্জন করেন, এদের সমান ফল হয়--এই আমার মত। 
৫৩ ॥ 

যে ধান্মিকগণ আজন্ম নিত্য মধু ( অদ্য ) মাংস বর্জন 

করেন তারা মুনিব'লেশ্বতহন। ৬০।॥ 

সে জন্য এই উত্তম অহিংস-লক্ষণ ধর্ম ধার]! আচরণ করেন, 

সেই মহাত্বাগণ স্বর্গধামে বাস করে থাকেন। ৬৯॥ 

--মহাভারত-্দানধর্ব ১১৪ অঃ 

যে অপরের মাংস দ্বার! আপনার মাংস বর্ধন ক'র্তে 

ইচ্ছা করে, তা হ'তে ক্ষুদ্রতর আর কেহ নাই, তজ্জন্ত সে মানব 

বৃুশংসতর ব'লে কথিত হয়। ৭॥ 

জগতে প্রাণ হ'তে প্রিয়তর আর কিছু নাই, তজ্জন্ 

মানব আপনার গ্ভায় পরকে দয়া কর্বে। ৮॥ 

জগতে শুক্র হ'তে মাংসের উৎপত্তি, তা ভক্ষণে মহান্ 

দোষ, তাহ”তে নিবুত্ত হওয় মছাপুণ্য ৯ ॥ 

ছে কৌরবনন্দন! ইহ ও পরলোকে জগতে সর্বাভূতে 
দয়ার গ্ভায় আর কিছুই নাই। ১০ 
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ধর্মবিদগণ “ধর্ম অহিংস! লক্ষণ” জানেন, তজ্জন্ত আত্মজ্ঞ 

মাশব যা অহিংসাত্বক ধর্ম তাই ক'র্বেন। ১২।॥ 

ধিনি সর্বভূতকে অভয় দেন, সর্বপ্রাণী তাকে অভগ়্ 

দিয়ে থাকে -আমর! একথা গুনেছি। ১৩॥ 

হে রাজন! যিনি যাবজ্জীবন মাংসভোজন করেন না, 

তিনি স্বর্গে বিপুল স্থান প্রাপ্ত হন-_-এতে কোন সংশয় নাই। ২৪ ॥ 

হে ভারত! যেহেতু সে আমাকে ভক্ষণ ক'র্ছে, আমিও 

তাকে ভক্ষণ ক'র্ৰো--এই হ'ল মাংসের মাংসত্ব, তৃমি জ্ঞাত 
হও। ২৫॥ 

ঘাতক যেমন নিত্য বধ করে, তেমনি সেই ভক্ষেত প্রাণী 

তাকে বধ ক'রে থাকে, অপরের নিন্দাকারী স্বয়ং অপরের ঘ্বেষের 

ভাজন হয়। ২৬॥ 

অহিংস পরম ধর্মঃ অহিংস! পরম দম, অহিংস] পরম দান, 

অহিংসা পরম তপন্তা । ২৭॥ 

অহিংদ। পরম বজ্ত ও অহিংস! পরম ফল, অহিংস। পরম 

মিত্র, অহিংস নিরতিশয় স্বখ | ২৯॥ 

সর্বযজ্ঞে দান, সর্বতীর্থঘে স্নান, কিংবা সর্বদান ফল 

অহিংসার তুল্য নয়। ৩০॥ 

অহিংত্র ব্যক্তির অক্ষয় তপন্যার ফল হন, অহিংশ্র 

সতত যজ্ঞের ফল লাভ করেন, অহিংশ্্ সর্বভূতের মাতাপিতার 

গায় |। ৩১ ॥ 

হে কুরুশ্রে্ঠট! অহিংসার এই ফল সামান্ত বল্লাম 

কিন্ত শতবর্ষেও অহিংসার ফল ব'ল্তে পারবে না। ৩২ । 

_মহাভারত দানধর্ম-পর্বব ১১৬ অঃ 

বরক্গপুরাণ ২১৬ অধ্যায়_ 

অহিংসার তুল্য দান নেই, অহিংসার তুল্য তপন্যা নেই, 
অহিংসার তুল্য তীর্থ নেই। যেমন বক্রগতি নদীলকল সাগরে 
মিলিত হয় তদ্রপ ছিংসাহীন সাধুসকল ধর্ম আশ্রপ্র করেন। 

যেমন কাষ্ে অগ্নি থাকে, তদ্রপ আমি প্রাণীগণের 



২২৮ 

হরি। 

ক্ষেপা। 

হরি। 

ক্ষেপা। 

মকার-বাবা ষষ্ঠ 

শরীরে বাস করি, তজ্জন্ত যারা জন্তগণকে হিংসা করে তার 
আমার ঘাতক--এ সম্বন্ধে কোন সংশয় নাই ॥ 

মাংস কাষ্ঠ প্রস্তর অথবা] তৃণ হ'তে জন্মে না, হিংসা 

হ'তে মাংস জাত হয়, তজ্জন্ত মাংস পরিত্যাগ ক'র্বে॥ 

যারা! জলচর ও স্বলচর প্রাণীদ্দিগকে হত্যা করেঃ তার 

কোটি-কল্পকাল নরকে নিমজ্জিত হয়। 
ঝা গা রর 

ধার মাংস খান না, সেই সত্যশোঁচসমস্থিত মানবগণ 
স্বখে ধর্মরাজপুরে গমন ক'রে থাকেন। 

ধিনি সহঅগোদান করেন, আর যিনি মাংস ভক্ষণ না 

করেন, উভয়ে সমান--বেদবিদৃগণের শ্রেষ্ঠ ব্রহ্ম! পর্বে এই কথা 
ব'লেছিলেন। সমস্ত বজ্ঞে যে পুণ্য, সর্বযজ্ঞে যে ফল, হে বিপ্রগণ। 

মাংস ভক্ষণ না ক'রূলে মানব তাহা! প্রাপ্ত হয়। 

_ব্রক্গপুরাণ ২১৬ অঃ। 

যেমন কুটিলগামিনী নদী সমুদ্রে মিলিত হয়, তদ্রুপ সমস্ত 

ধর্মও অহছিংসক পুরুষকে আশ্রয় করেন, জীবছিংসাকারী মানব 

কাষ্ঠস্থিত অগ্নির ভার চরাচর-ব্যাপ্ত আ্টীভগবানের হননকারী, ধর্ম 

এঁ ছিংসককে আশ্রয় করেন না। 

--জ্রীবৈবমতাক্ভাস্কর। 

ক্ষেপাবাব ! তুমি ত" অনেক শাস্ত্রের কথ! বল্লে, মাংস খেলে 

কি হয় তা বুঝিয়ে দিতে পারে]? 

রাম রাম সীতারাম মানবজীবনের লক্ষ্য হল “ঈশ্বর-দর্শন” | ঈশ্বর 
সর্ধভৃূতে আছেন, জীব হনন ক'র্লে তাকেই হত্যা কর] হয়। 
ধান, যব, ছোল। এদেরও প্রথণ আছে। 

রাম রাম পীতারাম ধান, যব, ছোলার প্রাণের দ্বার! জীবদেহ 

রক্ষিত হবে ব'লে ব্রহ্ম! স্থপ্টি করেছেন, কিন্ত ছাগ আদি পণ্ড মানুষ 

ভক্ষণ ক'র্বে ব'লে স্থই হয় নাই। যে পগ্তরযেস্বভাবতার 

মাংস খেলে খাদক সেই স্বভাব পাবেন। 
ভবিজয়ক্চ গোম্বামীবাবা ব'লেছেন--পমৎন্য, মাংস 
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লঙ্কা; অধিক সর্ষপ, অধিক অল্ন, অধিক মিষ্ট, মিঠাই-মধু-ক্ষীর এই 
সমস্ত আহার ও মন্থরীরডাল, মাষকলাই এই সকল কামোদ্দীপক। 

কাম ক্রোধ মনের কার্য, মন শারীরিক পরিণতি ।* 

(করুণা-কণা ৮১-৮২ পৃঃ) 

“মাংসে তমোগুণ বৃদ্ধি হয়, মৎন্তে কামবুদ্ধি” 

প্রথম লক্ষ্য-_ চিত্ত অস্তমুখ করা--ত1 হবে না; চিত্ত 

বহিমুখখ হয় ব'লেই মাংসভক্ষণের দোষের কথ! মহুমহারাজ, 

ব্যাসদেব প্রভৃতি বলেছেন; তার! প্রাণীগণকে পরমপথ প্রদর্শন 

ক'র্বেন ব'লে তাদের পরমানশ্দে ডোবাবার জন্ত বিধি-নিষেধাত্বক 

শান্ত্রসমুহ প্রণয়ন ক'রেছেন। তারা যোগজদৃষ্টি দ্বার, কিসের 
দ্বার! মাহ্থষের মূল কেন্দ্রে পৌছুতে কোন ব্যাঘাত হবে না_-তাই 
বালে গেছেন। মানে।--উত্তম। সত্বর আনন্দে পৌছুবে; ন! 

মানো- রোগ শোক দুঃখ ভোগ ক'র্তে ক'র্তে ঘুরতে থাকৃৰে 

রাম বাম সীতারাম জয় জয় রাম লীতারাম। 

তুমি এর আগে একট! কথা বল্লে যে, যুবক যুবতীর মিলনে 
পরমাণু সংক্রমণ হুয় কিন্ত আজকাল স্কুল কলেজে তে! তা হ?য়েই 
থাকে। . 

রাম ব্রাম সীতারাম, মায়েদের স্কুল কলেজে পড়িয়ে উকিল 

ব্যারিষ্টার কেরাণী কর! তো! ভারতের ধর্ম নয়; ভারতের নারী 

যে নঙ্গনের পারিজাত, স্বর্গের দেবী, বিশ্বজননী। তার! যদি 

জামা জুতে! পরে চাকৃরী ক'র্তে যান, তাহলে সংসারের অবস্থা 
কি হবে? চাকৃরী কর্বার জন্য তাদের দেহ তৈরী হয়নি, তার! 

কোমলাঙী, তাদের মনোবৃত্তি কোমল, তার] নারায়ণবোধে 

পতিসেবা ক'রূবেন। সংসারের সব ভার তারাই নেবেন, পতি 
উপার্জন করেই নিশ্চিন্ত হবেন। সারাদিন পুরুষের সঙ্গে পাল্লা 
দিয়ে চাকৃরী করার মত শরার ভগবান্ তাদের দেন নাই। তিনি 

একটি বড় চাকৃরী করেন--গর্ভ হ'ল, গর্ভ নিয়েই চাকৃরী কর! 

ব| ওকালতী কর! কি স্ব? আর প.রুষের মধ্যে অবস্থান 

ঞজঘন্যু আচার ভারতনারীর নয় ; ভার! গৃহলন্মমী, াদের 
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স্বান জস্তঃপ,র বৈকুন্ছে । সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলির কতকাংশ 

মুসলমান রাজত্ব পর্যযস্ত, আর্্যরমণী কখনও বিদ্যালয়ে বিদ্যা শিক্ষ। 

বা উপার্জন ক'র্বার জন্ত দাসত্ব ক'র্তেন না। ভারতের আদর্শ 

“পতি-নারায়ণ-সেবা” ; পতিসেবার দ্বারাই কৃতার্থ হায়ে 

থাকেন। সতী পতির সঙ্গে পরলেকে স্বখে অবস্থান করেন। 

ভারতের বিবাহ চুক্তি রেজেষ্টারী ক'রে হয় না; অগ্নি, নারায়ণ, 
ব্রাহ্মণ সাক্ষী ক'রে পতি পত্বীকে গ্রহণ করেন। বেদ বলেন-- 

“্অর্ধং হ বৈ জায়” স্ত্রী পতির অর্ধাঙ্গিনী। ভারতের নারী 
কামসঙ্গিনী নন্, সহধর্মিণী। ভারতের পুরুষ কামভোগের জন্ত 
স্ত্রী গ্রহণ করেন না, নিয়মিত শাস্ত্-সঙ্গত ভোগের দ্বারা কামকে 

জয় করবার জন্য স্ত্রী পরিগ্রহ করত তাকে সঙ্গিনী ক'রে সেই 

পরমানন্দপারাবার অভিমুখে যাত্রা করেন। ভারতনারীর 

পরপুরুষদর্শনে পাপ হয়। ভারতনারী আসেন সেই পরমানন্মময় 
শ্রীভগবানকে লাভ কর্বার জন্য, কাজেই তাদের জীবনটাকে ব্যর্থ 
ক'রে দেওয়া শিক্ষিত পিতামাতাগণের কখনও কর্তব্য নয়, 

তাদের আনঙ্দে বঞ্চিত ক'রে কঠোর পুরুষোচিত দাসত্ব ক'র্বার 

জন্য যে পিতামাতা লেখাপড়া শেখান তারা--রাম রাম রাষ 

সীতারাম। 
ধর, দরিদ্র আত্বীর়। অসমর্থ স্বামী--এদের পালন কর্বার জন্ত 

যদি নারী চাকরী করে তাতেক্ষতি কি? 

রাম রাম সীতারাম, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলির কিছু অংশ কখন 

কোন নারী দশমাস গর্ভ নিয়ে ব1 কচি ছেলে বুকে ক'রে ওকালতি 
ক'র্তে যাননি। সতীনারীর সতীত্ব-বলে দরিদ্র আত্বীয় বা 
অসমর্থ শ্বামীর কোন অন্থবিধা কোনকালে হয়নি রাম বাম 

সীতারাম । আচ্ছ!, তুমি সত্য ক'রে বল দেখি সীতারাম--এতে 
কি বাস্তবিক মায়ের] সুখী হয়েছেন? 

ভগবানকে ডাকৃবার অবসর পর্য্যস্ত নাই! লেখাপড়। 

শিখিয়ে এখনকার পিতামাতা কন্তার সর্বনাশ করেন। চিরদিল 

তাদের জল্তে হয়। এদের বিবাহের মন্ত্র “বদেতদ্ হদয়ং তৰ 
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তদত্ত হদয়ং মম। যদিদং হদয়ং মম তদন্ত হাদয়ং তব ।” যেখানে 

তোমার হদয় সেখানে আমার হৃদয়, যেখানে আমাৰ হদয় সেখানে 

তোমার হদয়--এ যে প্রাণে প্রাণে মিল, ছুটিতে একটি হয়ে 

আনন্দসাগরে অবগাহন। চিরদিন যথেচ্ছভাবে লালিত পালিত 

হয়ে পুরুষমণ্ডলীর মধ্যে ওকালতী ক'রৃতে গেলে কি সত্যই 

তাদের হৃদয়ে কোন দাগ পড়ে না? আরে পুরুষের সঙ্গে 
মেল। মেশাযর় পরমাণু সংক্রমণ কে রোধ ক'র্ৰে? বলুন কোন্ 

বৈজ্ঞানিক ব'ল্বেন-পরমাণু সংক্রমণ হবে না? রাম রাম 

সীতারাম, চাকুরী ত' দুরের কথা, রাম রাম পড়ার সময় গৃহ- 

শিক্ষকের সঙ্গেই ত? কত গোলমালের কথা গুনি, বাম রাম য| 

কানে এসেছে শোন-_ ছাত্রী বৈছ্যবংশ-সম্ভৃতা, গৃহ-শিক্ষক 
উচ্চকুলজাত ব্রাঙ্গণ, পাঠ চল্তে লাগলো, পরমাণু সংক্রমণ হ'ল, 

যুবক সচ্চরিত্র, ছাত্রীর কাছে বিয়ের প্রস্তাব ক'রূলেন, ছাত্রী 

অস্বীকার ক'রে বল্লেন-_আপনি ব্রাঙ্গণ, আপনি আমার অধ্যাপক, 

ওকথ!। বলবেন না; অধ্যাপক নিবৃত্ত হ'তে পার্লেন না, 

বিয়ে হ'ল। দুজনেই অবশ্য ভাল, এদের অনেকেই চেনেন 
রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম। বর্ধমানে এক 

ব্রাহ্মণ যুবক মাষ্টার, ছাত্রী কামারের মেয়ে, ব্যস্. যুবক তাকে 
নিয়ে পালালেন। তারপর ধর! পড়লেন, মেয়ের আত্বীয় স্বজন 

বিয়ে দিয়ে দিলেন রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম । 

হুগলী জেলায় “গো” গ্রামে ব্রাহ্ষণযুবক মাষ্টার, যুবতী 

ছাত্রী-তিনি অন্য শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, পরমাণুর সংক্রমণ হ'ল, উভয়ে 
উভয়ের প্রতি আকুই হ'লেন। তারপর আর কি, বিয়ে 

ব্যবস্থার কথা শুনেছিলাম, জানিন। হয়েছে কি না রাম রাম। 

যুবক উচ্চবংশসম্ভৃত উচ্চশিক্ষিত ধার্মিক পিতামাতার 
সন্তান, নিজেও ধান্সিকঃ গান বাজনা জানেন, একট অন্তবর্ণ| মায়ী 
গান শিখতে এলেন রাম রাম লীতারাম, যুবক তার পিতামাতার 

আদর্শচ্যুত হ'য়ে সেই ছাত্রীকে বিয়ে ক'রে বৃদ্ধা মাতার বক্ষে 
শেলাঘাত করলেন রাম রাম সীতারাম সীতারাম। 
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যুবক চিত্রকর কায়স্থ যুবতী ব্রাহ্মণ-কণ্ত।, বালবিধবা, ছবি 
আঁক শিখতে এলেন। ব্যস্, তাদেরও বিয়ে হ'য়ে গেল, অবশ্ব 

তার] ভাল। 

যুবক ত্রাহ্ণ, ছাত্রী বোধ হয় কায়স্থ, হয়ে গেল প্রেম, 
ছাত্রী এসে যুবকের গুরুর কাছে জানালেন, তিনি জিজ্ঞাস 
ক'বূলেন-কতদূুর এগিয়েছে! ? মেয়েটি বাল্পে_-বাকী কিছু 

নেই রাম রাম সীতারাম। এই হ'ল বিগ্ভাশিক্ষাকালে, তারপর 

সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম। সকলেই যে এরকম তা 

বলি না, ভালও আছেন, আমর! তাদের প্রণাম কচ্ছি। 

তুমি এত কথা জান্লে কি ক'রে? 

রাম রাম সীতারাম যখন বাবাদের মায়েদের জালা ধরে তখন 

ছুটে ছুটে এসে জানান, মনেও থাকে না, “মকার বাবা” কোথায় 

জম করে রাখেন! এখন ক্ষেত্র এসে পড়েছে, ঝর্ঝর্ ক'রে 

বের্ ক'রে দিচ্ছেন রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম। 
তাই শাস্ত্র বঃল্লেন-__পুরুষ ঘ্বতকুন্ভের মত, নারী তণ্ত 

অঙ্গারসদৃশী, পণ্ডিতগণ তাদের কাছাকাছি রাখবেন ন!। 

কেউ বলেন নারী ঘ্বৃতকু, পুরুষ তপ্ত অঙ্গার; কাছে 

রেখো না। বরাহ-প,রাণ ঝল্্েন_কাছাকাছি ত' দুরের 

কথা,_ যদি নারীর দ্রিকে প.কুষের দৃষ্টি পড়ে, তা'হলে 
তার চিত্ত বিকৃত হবেই হুৰে রাম রাম সীতারাম সীতারাম জয় 

জয় রাম লীতারাম। 

যতক্ষণ দেহাত্ববোধ থাকৃবে ততক্ষণ মন বাহ বিষয় 

নেবে, স্ত্রী-পুরুষের সাবধান হওয়া! উচিত, নিকটে থাকা নয়, 

মুখপানে চেয়ে কথ নয়, হান্য-পরিহাস নয়ঃ তা'হলে পরমাণু 

ক্রেমণ অবস্থাই হবে। 

যর্দি কেউ বলেন--আমার হয় না, আমর! তাকে ব্রঙ্গা। 

শিব, ব্যাস, বিশ্বামিত্র অপেক্ষা! শ্রেঠ জেনে দণগুবৎ প্রণাম ক'র্বে। 

রাম রাম সীতারাম সীতারাম। 

তা হ'লে স্ত্রীলোক চিরদিন মূর্থই থাকৃবে? 



উল্লাস 

ক্ষেপা। 

ছু | 

ক্ষেপা। 

হরি । 

ক্ষেপো ॥ 

যঘকার-বাব। ২৩৩ 

রাষ রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, বালিকাদের রামায়ণ 
মহাভারত পড়ান, প্রাচীন পুণ্যিপুকুর, যমপুকুর, হরির চরণ, 
সেভু'তি প্রভৃতি ব্রতের দ্বার! ধর্্মভাব প্রতিষ্ঠা কর! ছোক্ ও 
সীতা-সাবিত্রীর কথ! শুনিয়ে তাদের চিত্তে সতীত্বের ছাপ পড়ান 
ছোকৃ। ধর্মকাধ্যং নামজপ, দেবসেবা, অতিথিসেব1, গুরুজনের 
সেবা, পাক, অন্তান্ত গৃহস্বালীর কাজ ইত্যাদি করান ছোকৃ। 
তাদের বিয়ের পর শ্বশুর শাশুড়ীর সেবা-যত্বের কথা শেখালে, 
বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ীর লোকও শাস্তি পাবেন, শ্বগুর শাশুড়ীও 
সেবা-ত্ব লাভ ক'র্বেন। তদ্বিপরীতে উকিল-পুত্রবধূ ওকালতী 
ক'র্তে গেলেন, শ্বশুর, শাশুড়ী, স্বামী এদের সেবার ভার পাচক- 
চাকরের হাতে বরইল-- এ আদর্শ ভারতের নয় রাম বাম 

সীতারাম। ভারত-নারীর শ্বশুর শাশুড়ী স্বামী প্রত্যক্ষ দেবতা, 
তারা গুরুজনের সেবা স্বহস্তে ক'রে জীবন ধন্ত করবার জন্ত 
দেছধারণ করেন। ভারত তীর দেশ, দেবীর দেশ, 
অধ্যাত্মরাজ্য, মুক্তিক্ষেত্র। 
পুত্রবধূ যদি উপার্জন করে, তাতে সংসার ত" একটু স্বচ্ছল হুয়। 

বায রাম সীতারাম জয় জয় রাম যার যত আয় বাড়ে, তার তত 

অভাব বাডতে থাকে সীতারাম, সন্ধান 'নও সীতারাম। 

শ্বুরবাড়ী গিয়ে কি ক'বৃৰে ? 

বাম বাম সীতারাম, শ্বশুর শাশুড়ী হ্বামীর ও দেবতা অতিথির 

সেবা! ক'রৃবেন, মধ্যাহ্কে ভোজনাদির পর কৃত্তিবাসী রামায়ণ, 

তুলসীদাসী রামায়ণ, বাল্ীকি রামায়ণ প'ড়ে শাগুড়ী ও অন্থান্ত 
 প্রতিবাদিনীদের শোনাবেন। ক্রমে মহাভারত ভাগবত পণ্ড়বেন, 

জানবার কিছু বাকী থাকৃবে না, চরিত্রগঠন হবে, নুঙ্গরভাবে 

ভারতনারীর কি কর্তব্য বুঝে নিয়ে অগ্রসর হ'তে থাক্বেন। 

ছেলেকে দেখলে গোপালের কথ! মনে পড়বে, ছেলেকে সাজাতে 

গিয়ে কৃষ্ণের কথা যনে উদয় হবে? শিশুকে মিছ দিতে গিয়ে 
যশোদার কথা মনে জাগবে, কৃষ্ণ মুখের ভিতর ত্রহ্গাণ্ড 

দেখিয়েছিলেন সে কথ! মনে হ'য়ে গা কাট! দিয়ে উঠবে, সংসার 



২৩৪ মকার-বাৰ। ষষ্ঠ 

করাও তখন লীলার রাজ্যে অবস্থান কর] হবে রাম রাষ 

সীতারাম। 
হরি। ছেলেরা কি পড়বে? 

ক্ষেপা। রাম বলাম সীতারাম ব্রাহ্গণ-বালকের শাস্্রপাঠ কর্তব্য । 

হরি। তারপর জঠর? 

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, ব্রাঙ্মণ-বালক যদি 

গর্ভাষ্টমে উপনীত হ'য়ে বেদাদি শান্ত্রপাঠ এবং নিত্য যথাকালে 

সন্ধ্যা সহত্রগায়ত্রী জপ করেন, লক্ষ গায়ত্রীজপে তিনি ব্রাঙ্মণ ও 

স্বাদশলক্ষ গায়ত্রী জপে পূর্ণ ব্রাহ্মণ হবেন, তখন তিনি বছলোকের 

জঠর-যস্ত্রণ দূর ক'রৃতে সামর্থ্য লাভ ক'র্বেন। তেরে বগুসর 

ধরে দারুণ পরিশ্রম ক'রে এমএ পাশ করত অতভৃপ্তির 
বোঝ। নিয়ে অনেককেই ঘুরতে তদখতে পাই, কোন 
কোন প্ছলে শিক্ষিত পত্রের কাছে মাতাপিতাও উপেক্ষিত 
হন। পুত্রকে বিপথে চালিত না ক'রে যে পিতা তার জীবনের 

লক্ষ্যের দিকে চালাতে চান, তার অবশ্য কর্তব্য পুত্রকে শাস্ত্রপাঃ 
করান, তার দ্বার। পিতাঃ পিতৃগণ এবং পুত্র কৃতার্থ হবেনই রাম 

বাম সীতারাম। আরে জন্মাবার আগে যিনি মাতার স্তনে দুখ 

সঞ্চার করেন, তিনি খাবার ব্যবস্থা ক'রে রেখেছেন; খাবার 

দ্বিকে ন। চেয়ে বিনি তার দিকে চান, পুত্রকে লক্ষ্য 
ধরিয়ে দেন, তিনিই ত্ত যথার্থ পিত। রাম রাম সীতারাহ 
জয় জয় রাম লীতারাম। 

হরি | মনু ফু কি বেদের কথ! ব'লেছেন? 

ক্ষেপা। রাম র্বাম সীতারাম, মহুসংছিতা রামায়ণ প্রভৃতি বেদের বিস্তৃত 

ব্যাখ্যা ব্বাম রাম সীতারাম। ঈশ্বর আজ্ঞ! হ'ল--সত্য বলবে, 

ধর্মানুষ্ঠান ক'রৃবে, স্বাধ্যায় ও দেবপিতৃকার্্য ক'রৃবে | রাম রাহ 

সীতারাম সত্যই ভগবান, সত্য ব'ল্বে, সত্যাশ্রয়ে সত্বরহ 
শ্ভগবান্ গ্রহণ ক'র্বেন। 

সত্যমেব পরং ব্রন্ম সত্যং জ্ঞানমনস্তকম্। 
সত্যমেব ত্রয়ে। বেদ] ওক্কারঃ সত্যমেৰ চ॥ 



উল্লাস 

হরি। 

ক্ষেপ 

ইব্রি। 

মকার-বাৰ। ২৩৪, 

ধৈধ্য, ক্ষমা, দম (বাহেন্দিয-নিগ্রহ ), চুরি না করা 
(ভাবের ঘরে পর্্যস্ত চুরি অকর্তব্য ), শৌ6 (অন্তরে বাহে শুদ্ধ 
হওয়! ), ইন্দ্রিয-নিগ্রহ (ইন্দ্রিয়গণকে বহিব্বিষয়ে ধাবিত হ'তে 
না দেওয়া), ধী ( ভগবদ্ভাবগ্রাহিণী বুদ্ধি), বিদ্যা অধ্যাত্মবিদ্যা, 
সত্যবাক্য মনের যথার্থ্য ও অক্রোধ, ক্রোধের কারণ উপস্থিত 

হলেও ক্রোধ ন1! করা-__-এই দশলক্ষণ ধর্শের দ্বার! মন অস্তরখী 

হ'তে থাকবে । 

স্বাধ্যায়, মন্ত্রার্থসন্ধানপূর্বক জপ, স্ুক্ত-স্তোত্রাদি পাঠ, 
হবি-সংকীর্তন এর মধ্যে যেটাতে বেশী আনন্দ হবে সেটা করলে 

ক্রমশঃ 1৮ত্ত আনন্দ লাভ ক'র্বে রাম রাম সীতারাম। 
তারপর ? 

রাম বাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম মানুষ জন্মায় তিনটি 

খণ নিয়ে-দেবখণ, পিতৃখণ আর খধষিঝণ। দেবতাগণের 

বৃষ্টিারে প্রদত্ত অনাদি দ্বাগা জীব পশ্বাদ্ি শরীর হ'তে ক্রমে 

মানবদেহ লাভ করে, ৩ মুক্তির সোপান । দেবখণ শোধ 

করবার জন্য হোম-দেবপৃজাদির ছার! তাদের সন্ত ক'র্তে হয়। 

খধিঝণ--খবিগণ শাস্তপ্রণয়নের দ্বার! জ্ঞানের পথ খুলে দিয়েছেন, 
কাজেই আগে শাস্ত্র অধ্যয়ন ক'রে পূর্ব পূর্ব জন্মাজ্জিত জ্ঞানের বৃ'দ্ধ 

করত অধ্যাপন। করলে সেই খধিখণ শোধ হয়। পিতৃখণ--পিতার 

দেহ হ'তে ভগবদ্র্শনযোগ্য দেহ লাভ হ'য়েছে, তাই তিনি 

পিতৃখগগ্রস্ত ; সন্তান উৎপাদনের দ্বার! বংশতন্ত অচ্ছিন্ন রাখংলে 

পিতৃখণ শোধ হয়। এই ত্বাবধ খণ শোধ ক'রে তবে 

মোক্ষলাভের চেষ্টা কর! কর্তব্য। এই জন্ত নিত্য দেবপৃজ 
করতে হয় রাম রাম সীতারাম। তা ছাড়া গৃহস্থের 

উদ্খল, শিল-নোড়, উহ্থন, জলের কললী-ও ঝাট! এই পাচটির 
দ্বার। নিত্য বহু জীব হত্যা হয়। তজ্জন্ত ব্রক্ষঘজ্ঞ বা খষিষজ্ঞ, 

দেবধজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, পিতৃষজ্ঞ নৃষজ্ঞ কণর্তে হয়, তা৷ ক'র্ূলে এই 

জীবহত্যাজনিত পাপ নিত্যই ক্ষয় হ'য়ে ধায় রাম রাম সীতারাম। 

ব্রহ্মযজ্ঞ প্রভৃতি কাকে বলে? 



২৩৬ 

ক্ষেপা। 

হুরি। 

ক্ষেপা। 

হরি। 

ক্ষেপা। 

হুরি। 

ক্ষেপা। 

হবি। 

ক্ষেপা । 

মকার-বাব। ষ্ঠ 

রাষ রাম সীতারাম, বেদাদি শান্্পাঠ-ব্রহ্ষষজ্ঞ বা খবিযজ্ত, 

দেবধভ্ঞ-_দেবপূজ! হোমাদি, ভূতবজ্ঞ--বৈশ্টদেব বলি, পিতৃযন্ত 

_-শ্রান্ধ-তর্পণ, নৃজ্ঞ--অতিথিসেবা এ না ক'র্লে মানুষ পাপত্রন্ত 

হয়, তজ্জন্ত ব্রাক্ষণগণের এগুলি কর! অবশ্য কর্তব্য, এর দ্বার] তার 

নিষ্পাপ হ'য়ে যান--সত্বর তিনি বাঁশী শুনতে পান, রাম রাম 

সীতারাম, জয় জয় রাম সীতারাম । 
ছোম ক'রে আগুণে ঘি ঢেলে লাভ কি? 

রাম রাম সীতারাম, অগ্নিতে ঘি দিয়ে হোম ক'র্লে ঘি নষ্ট হা 
না, অগ্নি সেই ঘ্বতের দ্বার! স্বাবর-জঙ্গম পকলের বলবর্থান করেন 

রাম রাম। 

কি ক'রে করেন? 

রাম রাম সীতারাম, লেই হোমধুমগন্ধে মানুষের আযু বদ্ধিত হয, 
হোমস্কানে অতি প্রচুর সাত্তিক পরমাণু আসে, তার দ্বার! পশ্তপক্ষী 
বৃক্ষলত। পর্য্যস্ত পবিত্র হয়। 

মাতৃপিতৃসেবার প্রয়োজন কি? 

রাম রাম সীতারাম জয় জনন রাম সাতারাম, মানুষ আছে 

ভগবদ্ধর্শনের জঙ্য, মাতৃপিতৃসেবার দ্বার! সত্বর ঈশ্বর-সাক্ষাৎকার 
হয় রাম বাম সীতারাম । 

কিক'রেহয়? 

রাম ব্রাম সীতারাম, মানুষ মাতার কাছে পার ত্বকৃ, মাংস, রুধির 

এই তিনটি কোশ ; পিতৃকোশত্রয় অস্থি, মজ্জা, শুক্র । পুত্রের 

শরীর পিতামাতার শরীর দ্বারা নিন্মিত হয়, পিতামাত| তার 
ভগবান্--পিতামাত৷ প্রভৃতি গুরুজনের সেবায় প্রচুর সাত্তিক 
পরমাণু লাভ হয়ে থাকে। সেবায় একনিষ্ঠ হ'লে মন বাহবিষয় 

শব-ম্পর্শ-বূপ-রস-গন্ধের মোহ অতিসহজে অতিক্রম করে, তখন 

তার ভিতরে অলৌকিক বিষয়ের আবির্ভাব হয়। নাদ, জ্যোতি; 
দিব্যগন্ধ, অলৌকিকম্পর্শ ও রস লাভ ক'র্লে বেণুরাণী তাকে 
বুকে ক'রে একবারে উৎসের কাছে পৌছে দেন রাম রাম 

সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম। “আমার পিতা আমার 



উল্লাস মকার-্বাব। ২৩৭ 

মাত সাক্ষাৎ ভগবান্ ভগবতী'--এ ভাবে সেবা! ক'র্তে হয়। 
মাতাপিতাকে আক্রোশ ক'রূলে ও শালিকপাহী মারলে 

কচ্ছপ হয়। দশবর্ষ কচ্ছপ হ'য়ে থাকে; পরে তিন বৎসর 

শাজারু হয়। জ্যোষ্ঠভ্রাতাকে যে অপমান করে, সে মরণের পর 

ক্রৌঞ্চ হ'য়ে এক বর্ষ জীবিত থাকে, অনস্তর চীরক হয় তারপর 
কুভীর হয়ে ম'রে মাহুষ হ'য়ে থাকে। 

হরি । শ্রাদ্ধ-তর্পণের কি প্রয়োজন, মর। গরুতে কি ঘাস খায়? 

ক্ষেপাঁ। রাম রাম সীতারাম, পিতামাত!। মর! গরু ননৃ, তার! দেবতা; 

আর্্যশাস্ত্র বলেন-শ্রাদ্ধার্দি ক'রূলে পরলোকগত পিতৃগণ তৃপ্তি 

লাভ করেন রাম রাম সীতারাম । 

ছরি। মান্লাম পিতৃগণ আছেন, কিন্ত ধর কারে! পিতা বাঘ হয়েছে, 

শ্রাদ্ধ ক'রূলে তার কিহবে? 

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম, তিনি যে যোনিতে জন্মেছেন, শ্রদ্ধ 

সহকারে মস্ত্রোচ্চারণ পূর্বক পিগুদান ক'র্লে সে পিগ্ডের 

হ্স্মাংশ পিতৃলোকে চলে যাবে, সেখানে পিতৃগণ আছেন । 

ভার সেই শ্রাদ্ধীয় দ্রব্যের সম্াংশ শ্রাদ্ধকর্তার পিতা! যে 

যোনি লাভ করেছেন লেখানে পৌছে দেবেন। তর্পণও তাই রাম 
রাম লীতারাম। শ্রীরামচন্ত্র 'লেছিলেন--প্নাম-গোত্র-মস্ত্রোচ্চারণ- 

পূর্ববক গ্ঠায়াহ্বলারে বথাবিধি যা! কিছু পিতৃগণের উদ্দেশ্যে মানব 

দান করে, অগ্রিষাত্তাদি পিতৃগণ উদ্দিষ্ট-প্রাণী যে স্বানে আছে, 

সে স্তানে প্রেরণ করেন। সেই জীব দেবতা হ'লে অমৃতব্নপে, 

শঙ্বর্ব-জন্মে ভোগরূপে ; পণ্ু-জন্মে তৃণরূপে, নাগ-জন্মে বায়ুর্ূপে, 

পক্গী-জন্মে ফলরূপে এবং মন্থয্য-জন্মে অন্ন-পানাদিরূপে তৃপ্তিজনক 

হয়। 
_শিবপুরাণ জ্ঞানসংহিতা 

হরি। হাসালে ক্ষেপার্টাদ, গঙ্গার জল গঙ্গায় রইল, পিতৃকুল উদ্ধার 

হ'ল) পিও্ড জঙ্গ ত এখানেই পড়ে রইল । কোন বিজ্ঞানসম্মত 

যুক্তি দিতে পার ? 
ক্ষেপা। কাম রাম সীতারাম, সনাতনধর্মনিষ্ঠ প্রখ্যাতনাম। শ্রীবসস্তকুমার 



২৩৮ 

হরি। 

ক্ষেপা। 

হরি। 

মকারস্বাব! যা 

চট্টোপাধ্যায় এমএ বাবা এ সমন্ধে যুক্তি দেন- টেলিগ্রাম মশি 
অর্ডার ক'র্লাম, টাকাটা এখানে রইল, কিন্ত যাকে মনি অর্ডা 
কর1 হয়, তিনি টাকা পেয়ে যান, এও সে রকম রাম রাঃ 

সীতারাম। শ্রাদ্ধ-তর্পণের উদ্দেশ্য পিতৃগণের তৃপ্তি ও চিত্তগুদ্ধি 

তার দ্বার] ওক্কারলাভ। আর্ধ্গণের য| কিছু সবই বেদ হে 

এসেছে, “বহুম্তাং ব'লে যিনি অনেক হ'য়ে আপনাকে ভূন 

গিয়ে হাহাকার ক'চ্ছেন তাকে স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করৰার জং 

পুরাণ-তন্ত্রমহাভারত-রামায়ণ আদি বেদের বিস্তৃত ব্যাখ্য 

মকার-বাবাই ক'রেছেন, এর দ্বারা যে কোন অধিকাৰ 
রসতমকে লাভ ক'রৃতে সমর্থ হন্ রাম রাম সীতারাম। 

আচ্ছা, ওষ্কার সব ব'ল্ছো, সবই ওযষ্কার কি ক'রে হ'ল বুঝি 

দিতে পার? 

রাম রাম সীতারাম, পরমবেযোম চিদাকাশে স্প্টির প্রারভে স্পন্থ, 

ওঠে প্বহুম্তাং প্রজায়েয়মিতি” আমি বহু হব জন্মাব_-এই প্রথঃ 

স্পন্দন শব্দব্রক্ম ওক্কার মহাকাশে ও ও ও ব্ধপে ধ্বনিত হ'তে থাকেন, 

আকাশে বাধুতে ওক্কারনাদ লীল! করেন, বাযু থেকে ওকষ্কারনাদযা 

তেজ, সেই ওষ্কারনাদময় তেজ দীপ্তিযুক্ত হ'য়ে বিকীর্ণ হ+য়ে থাকে 
তেজের স্থূল সক্ষম ছুটে! অংশ আছে, হুম্মাংশ আলোকাদি আকারে 

যত বিকীর্ণ হ'তে থাকে, স্থল অংশ ততই ঘনীভূত হ'তে আর 

হয়; ঘনীভবনের প্রথম অবস্থা জল, অনন্তর তা ঘনীভূত ই 
পৃথিবী, এভাবে স্থূল ভূত সপ্জাত হয়ঃ তা থেকে আধিদৈবিব 

চন্দ্র, ুর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, দেবতামণ্ডলী, আধিভোতিক মাহৃষ প€ 
পক্ষী, কীট পতঙ্গ, বৃক্ষ লতা, সাগর ভূধর, নদ নদী, দ্বর্ণ রৌগ 

তাত্র ইত্যাদি ধাতুসকল, এক কথায় যা কিছু সব এবং আধ্যাত্বির 

চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়বৃন্দ স্থ্ই হয়। মুল হ'ল ওক্কারনাদ, (বো 
ওক্কারনাদকে প্রাণল্পন্দন বলেছেন ) এই একা ওষ্কারটি রকি প্রাণ 
অন্ন অন্নাদ ভোগ্য ভোক্ত! প্রকৃতি পুরুষ সোম আর এই নানা 

নামে লীল। ক'চ্ছেন রাম রাম সীতারাম। 

শব্ধ থেকে স্থূল জগৎ কি করে হয়--বলত ক্ষেপার্টাদ। 



উল্লাস 

ক্ষেপা | 

চরি। 

ক্ষপা। 

রি | 

ক্ষেপা | 

মকার-বাব। ২৩৯ 

রাম রাম শীতারাম-- 

অভ্র ণীব প্রচীয়ন্তে শব্দাখ্যাঃ পরমাণবঃ। 

শবের নামাত্তর পরমাণুত তা থেকে বাতাস, বাতাস স্ুল হ'য়ে 

আগুন, আগুন স্থল হ'য়ে জল; জল স্থৃল হু"য়ে পৃথিবী, মূলে সেই 

ওষ্কারশব্বনামক পরযাণু রাম রাম সীতারাম। 

বুঝিন। বাব]! 
রাম রাম সীতারাম আর্ধ্যশাস্ত্রসকল ও অতীন্দ্রিয়বিষয় তপস্ত। 

ক'রে দেহদোষ দূর হ'লে সমাধির দ্বার বুঝতে হয়। শ্রুতি 

বলেন--দেবতাগণ পরোক্ষপ্রিয়, ভাগবতে ভগবান্ও সেই কথা 

বলেছেন। 

শাস্ত্র খুলে বললেই পারতেন। 

রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, অধিকারী সমান নন, 

কাজে কাজেই শাস্ত্র খুলে বললে অধম অধিকারী পাছে বিপরীত 
অর্থ গ্রহণ ক'রে ভ্রান্ত হয়, সেজন্ত বলেন নি, এখন তাই হ'চ্ছে। 

শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ বিন। তপস্তায় কেউ গ্রহণ করৃতে পারে না, 

শাস্ত্র বুঝতে হ'লে নির্জনে প্তপন্ঠার প্রয়োজন রাম রাম 

সীতারাম। 
এক ওষ্কারই সব--ওক্কারের অকারটি পৃথিবী, উকারটি 

অস্তরীক্ষ, এবং মকারটি গ্োৌঃ-_পঞ্চাশৎ কোটিযোজনবিস্তৃত, সত্তর 

কোটি যোজন উচ্চ, পৃথিবী হল ওক্কার, তার মধ্যে এই পুণ্যভূমি 

ভারতে অকার উকার মকার তিনটি প্রকাশ্যরূপে বিরাজমান। 
অকার হ'ল স্থল জগৎ, উকার হ'ল সুক্ষ জগৎ মকার হ'ল কারণ 

জগৎ। এখানে উকার ও মকার প্রধান। ভারতে এই ওক্কারের 

সেবাই নানাভাবে চণ'ল্ছে । অ, উ, ম, তিনটির মধ্যে যখন একটি 

প্রধান হন, অপর ছুটি চাপ থাকেন। ওক্কারের প্রথম পাদ 

অকার, পূজ! লোকসেৰা দেঁবসেবা যা কিছু সব অকারপাদের 

উপামনা, এই অকারের উপাসনায় মাছষ অ-কারকে সাক্ষাৎ 

ক'রে পৃথিবীতে জন্মায়। স্থুল ভোগ দিয়ে সেবা অকারপাদের 

উপাসন] | 



২৪৪ 

হরি । 

ক্ষেপা। 

হরি। 

ক্ষেপা। 

মকার-বাব। ষষ্ঠ 

অগ্নিহোত্র, তপস্যা, শৌচ, বেদোক্ত অহ্ুশাসন পালন 
আতিথ্য, টশ্বদেববলি প্রভৃতি ইষ্টকর্খ); বাপী, কূপ তডাগাদি 

খনন দেব-মুর্তি করা, (অন্ন প্রদান, দেবসেবার জগ্ত বাগান 

প্রভৃতি করার নাম ) পর্তকর্ম। জপ ও বেদাদি শান্ত্রপাঠ, এই 
শুভকর্নের দ্বারা উকারপাদের উপাসন। হয়, তার দ্বারা মানব 

স্বর্গে গমন ক'রে পৃথথিবীত ফিরে আসেন। জীবকে সৎপথে 
চালিত করা, কায়মনোবাক্যের দ্বারা জীবের ছঃখ দুর করাও 

অকারের উপাসন।। নিষ্কামভাবে ভগবদারাধন। ও নাদাহুসন্ধানই 

মকারপাদের উপাসনা । এই নাদ্রাহ্সন্ধান ক'র্তে করৃতে 

নাদান্তর্গত জ্যোতিতে সাধক স্থির হ'য়ে যান, মন লয় হয়-- 

তাই পরমপদ রাম রাম সীতারাম। 

ওসব বুঝি না। 

রাম রাম সীতারাম স্থল বা! কিছু? ওষ্কার তাকে ধরে রেখেছেন, 
জ্যোতি-নাদব্ধপ আত্ম! ওক্কার, ওক্কারই আত্মা, ওক্কারই কুগুলিনী 
শক্তি, ওক্কার-ই সব। 

বিলাত, আমেরিকা, আফ্্রিক, চীন, জাপান সর্বাত 

ওষ্কারই আছেন। সেখানে অকারপাদের প্রকাশ; তার! মাত 

স্বলের জন্যই যা কিছু সব করেন। ভারতের স্থৃল স্কক্ষম কারণ 

ব্রিপাদেরই সেবা হয়। ব্রাহ্গণগণ মুখ্যভাবে উকারের সেবা 

ক'রে মকার লাভ করেন; অকারপাদের সেবা তাদের গৌণ, 

উকারপার্দের অর্থাৎ শাস্ত্রোক্তবিধিক্রমে উপাসনাই তাদের মুখা। 

পরে গায়ত্রী মন্ত্র প্রভৃতি উপাসনায় তার] ওক্কারনাদ পান রাম 

বাম সীতারাম। 

যাক্,১ আমাদের স্মৃতিশাস্ত্রের কথা হ'চ্ছিল। দেখ দেখি কি 

অন্যায়! ব্রাহ্মণ ডাক্তাব্বী পড়তে অথব। ব্যারিষ্টারী পড়ত 

বিলাত গেলো, ব্যস্, বামুনবাবার। বল্লেন--তোমায় আর জাতে 

নেবোন। ! কেনরে বাপু” গেছেন ভাল কাজ ক'রৃতে, ভারতের 

উন্নতি হ'বে, কেন তাকে ঠেল্বে? 

রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, ব্রাঙ্মণের দেহ তপন্যার 



উল্লাস 

হবি । 

ক্ষপা। 

মকার-বাব। ২৪১ 

জন্তঃ তার ভাল কাজ হ'দ-_আত্মদর্শন ক'রে জগৎবাসীকে শান্তি- 

পথের সন্ধান দান। ব্রাহ্মণজন্ম ডাক্তার হয়ে পেট কাট.বার জন্ত 

নয় রাম রাম সীতারাম। ভারতে বৈদিককর্ম সুষ্টুভাবে সম্পাদিত 
না হ'লেও ভারতের অস্থি-অজ্জায় উকাব মকার বিলাস ক"চ্ছেন, 

সেই ভাবের পরমাণু এখানে খেল করে। একজন ডাক্তার 

ভারতে থেকে ডাক্তান্ী ক'রূলে তিনি উকাব-মকারের পরমাণু 

পেয়ে থাকেন, কিন্তু তিনি যদি বিলাতে যান, তাকে একেবারে 

অকারের পরমাণু ভন্তি ক'রে দেবে । তাই শাস্ত্র বল্লেন ব্রাহ্মণ! 
তুমি সমুদ্রযাত্রা ক'রৃবে না, তাহ'লে তোমার জীবনের মুল লক্ষ্য 

ভুলে যাবে, রাজস পরমাণু তোমায় শুধু ইহুলোকের সুখ স্থাচ্ছন্দ 

দেবে, তার মোহে তোমার আগামী জন্ম আর ব্রাঙ্গণকুলে 

হবে না রাম বাম লীতারাম । 

এর মধ্যে কোন কোন পণ্ডিতমশাই প্রারশ্চিত্তের ব্যস্ত! দিয়ে তুলে 

নেন, তবে তাদের নিয়ে আর সামাজিক ব্যৰহার করেন না; 

আর একপক্ষ তাদের একেবারে গ্রহণ করেন ; দুপক্ষের শাস্ত্র ত 

এক, তবে এরকম কেন? 

রাম রাম সীতারাম কবিরাজবাবার গুরুদেব যোগজ দৃষ্টির দ্বারা 

সত্য নির্ণর ক'রে বিলাত-ফেরতকে প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে গ্রহণ 

ক'রৃতেন। বালীর ৮যাদবচন্ত্র শ্বতিরত্ব বাৰা? দিগন্মই এর 

৮দাশরথি ভট্টাচার্য্য বাব! প্রভৃতি গ্রহণ ক'রে গেছেন। বর্তমানে 

মাযহোপাধ্যায় ৬যোগেন্দ্রনাথ তর্কসাংখ্যবেদাস্ততীর্থবাৰা দেহ- 

ত্যাগের পূর্বে বলেন__ যে মিতাক্ষরায় প্রারশ্চিত্তের দ্বার] বিলাত- 

ফেরত শুদ্ধ হবে, কিন্তু তার ব্যবহার যোগ্যতা থাকৃবেন!, কিন্ত 

তার বহুপূর্বে শ্রীভগবান্ শঙ্করাচার্ষ্যের শি্য সুরেশ্বরাচার্ধয তার 

মহুলংহিতার টীক1 বালবোধিনীতে ব'লেছেন-_-বিলাতফেরত 

প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা শুদ্ধ হবে এবং সমাজে চল্তে পার্বে। 

আমার ব্যক্তিগত অভিমত বিলাতফেরতকে সমাজে গ্রহণ করা 

ছোকৃ। আমি বঙগীয়ব্রাঙ্মণসভার সভাপতি, তাদের সিদ্ধান্ত 

অগ্তপ্রকার, আমি সে সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কিছু ব'ল্বেো! না।_ 

১৬ 



২৪২. 

হরি । 

ক্ষেপা। 

হৰি। 

ক্ষেপা ৷ 

হৰি। 

ক্ষেপা। 

মকার-বাবা ষ্ঠ 

এ আমার ব্যক্তিগত মত" । নবদ্বীপের শ্রীযুক্ত কেদারনাথসাংখ্য- 

তীর্থ বাবাও সেই মত সমর্থন ক'রেছেন। রাম বাম সীতারাম। 
জাতি জন্মগত: ব্রাঙ্গণীতে ব্রাহ্মণের দ্বার! যিনি জাত--তিনি্ 

ব্রাঙ্ণ। এইযে জাতি ব্রাহ্ষণদেহ-_দেহত্যাগ না কর! পর্যান 

পরিবর্তন হবে না, যেমন একট! শাক, একখান! গোহাড়, শাক 
ইভ, গোহাডও হাড়, কিন্তু শখের স্কান ঠাকুরঘর, গোহাডের 

স্কান ভাগাড়ে। গোহাডকে গঙ্গাজলে ভাল ক'রে ধুয়ে চদ্দন 

মাখিয়ে আতর গোলাপজলে সিক্ত ক'রূলেও গোহাড গোহাডন 

থাকৃবে। একটা শাক তাতে যাঁদ গুলাগে, বিষ্টাকুণ্ডে পে 

যায় তাহলে তাকে বেশকরে ধুয়ে পিচকিখী দিয়ে ভিতবের 

ময়ল] দূর ক'রে দিয়ে, ঠাকুরঘরে রাখতে যেমন কোন বাধা নাই, 

তেমনি ব্রাহ্মণ বিলাত 1গয়ে অকারের পরমাণুছরে ভারতে ফি 

এলেন, তাকে প্রায়শ্চত্তরূপ জলের দ্বার! বাহা ধৌত ও সেই জল 
পিচকিবী ক'রে ভিতরের ময়ল] পরিফার ক'রে নিম্বে ঠাকুরখরে 

রাখা হোকৃ--এই একপক্ষ ব'ল্ছেন ; অন্পক্ষ বলেন_- হী ওর 

ময়লা যাবে, তবে ওকে ঠাকুরঘরে ঢোকার না রাম রাম 

সীতারাম। 

পিচকিরী কি? 

রাম রাম প্রায়শ্চিত্ত, চতুবিংশতিবর্ষব্যাপী ব্রতঃ তার অন্ৃকণ্_ 
এই পরিমাণ টাকা, এর দ্বার বিলাতেফেরতের পাপক্ষঃ 

হবে। রাম ব্বাম সীতারাম। 

টাকার দ্বার পাপক্ষয় হবে? 

রাম রাম সীতারাম, ধন আর প্রাণ সমান কথা। মাথা 

ঘাম পায়ে নাফেঞ্লে অর্থ উপাজ্জন হয় না, সেই অর্থ ব্যয় ক'রূণে 
মানুষের চিত্ত শুদ্ধ হয়, অর্থ দেওয়া মানে প্রাণই দেওয়] ; সৎপাত্রে 

প্রাণ দেওরার ফলে প্রাণনাথ বাশী বাজাতে স্বর করেনঃ সকলের 

লক্ষ্য ত সেই বেণুকাস্ত রাম রাম লীতারাম। 

তুমি কোন্ দলকে মান? 

রাম রাম সীতারাম, ধার! কত কষ্ট সহাক+রে উপহাস নিশর্যাত, 



টল্লাস 

হরি । 

ক্ষপা। 

মকার-বাবা ২৪৩ 

ভোগ করত “অকারের” কবল হ'তে শাস্ত্র বুকে করে রেখেছেন, 

আমর] সেই ছুদলের পুজ্যচরণ ভূদেবমণ্ডলীর চরণে দণ্ডবৎ প্রণাম 
ক'রে বল্্বো-ঞে শাস্ত্রক্ষাকারী ভূদেবগণ! আপনার এক- 
মত হোন্, নচেৎ শাক্তমর্ধযাদা থাকবে না। যোগজৃষ্টিভিন্ন শাস্ত্রের 
প্রকৃত মর্ম বোঝা কঠিন, আপনার যোগজদৃষ্টির দ্বারা কোন্ 
পথটি ভগবদভিপ্রেত স্থির ক'রে নিন, সাধারণদৃষ্টিতে ভুল হওয় 
অসম্ভব নয়? “য। দেবা সর্বভূতেষু ভ্রান্তব্ূপেণ সংস্থিতা।” 

মা আমার ভ্রান্তিব্প ধারণ করত যাদের ভুল করিয়েছেন, 

তারা! ভূল সংশোধন করুন, তাতে লজ্জার কিছু নাই, বরং 

পূর্বতনগণের আশীর্ববাদই পাবেন_ এইটুকু নিবেদনপূর্বক আবার 

তাদের চরণে দণুবৎ প্রণাম ক'র্বো রাম রাম সীতারাম 

জয় জয় রাম সীতারাম। 

তারপর ধর বিধবাবিবাহ, এর আর কি হয়েছে? পুরুষ যদি 

দশট!1 বিয়ে ক'রূতে পারে. মেয্ের] কেন পার্বে না? ঈশ্বরচণ্্ 
বিদ্যালাগর মহাপুরুষ ছিলেন, ব্যবস্থা করে গেছেন আর সব 

পণ্ডিতমশাইর| চিৎকার ক'চ্ছেন--ন| বিধবার বিয়ে হবে ন]। 
রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, পুণ্যতুমি ভারতের 
বিবাহের লক্ষ্য ইন্দ্রিয়রিতার্থতা নয়, ইন্দ্রিয়-জয়। পুরুষ বিবাহ 
করেন পুত্রের জন্ত, এখানে চুক্তিমূলক বিবাহ হয় না; আর 

পুরুষের দেহ নারীর দেহ সমান নয়। পুরুষ গর্ভধারণ করেন না, 

সন্তান প্রসবও করেন না, কাজে কাজেই পুরুষের সঙ্গে মায়েদের 

তুলন। হ'তে পারে ন1| বিদ্যাসাগরবাবা। বিধবা-বিবাহের ব্যবস্থা 

দিলেন__অক্ষতযোনি বালিকার। ৮আশুতোববাব! বিধব। 

মেয়ের বিয়ে দিলেন, সে মেয়ে পুনরায় বিধবা! হ'লেন। তারপর 

৮আতগুতোষ বাবার ও ৬বিদ্ভাসাগর বাবার আদর্শ এমন বিকুত 

হ'ল যে, পাচ ছেলের ম! পর্যযস্ত ছেলে কোলে ক'রে বিয়ে ক'র্তে 

সুরু কললেন। ৮আতশুতোষ বাবার সে কর্শের ভবিষ্যৎ ফলও 

শুভ হয়নি) সন্ধান নিও রাম রাম সীতারাম। সনাতনধর্খের 

লীলা-নিকেতন ভারতে য1 কিছু হয়, সব জন্ম-জন্মান্তর নিয়ে। 



২৪৪ মকার-বাবা ষ 

কি কারণে নারী বিধবা! হন ত1 মহাভারতে কথিত হঃয়েছে 

শরীযহেশ্বর উবাচ-_ 

যাঃ পৃরা মহ্থজা দেবি বুদ্ধি-মোহসমন্বিতাঃ। 

কুটুম্বং তত্র টৈ পত্যুর্নাশয়স্তি বৃথা তথা । 
বিষদাশ্চাগ্রিদাশ্চৈৰ পতীন্ প্রতি স্তুনির্দয়াঃ। 

অন্ঠাসাং হি পতীন্ যাস্তি শ্বপতীন্ দ্বেষ্যকারণাৎ। 

এবং যুক্তসমাচার1 যমলোকে সুধপ্ডিতাঃ। 

নিরয়স্থাশ্চিরং কালং কথঞ্চিৎ প্রাপ্য মাহুষম্। 

তত্র তা ভোগরহিতা বিধবাশ্চ ভবস্তি বৈ॥ 

-মহাভারত দানধর্ম ১৪৫ অঃ (গীতাপ্রেস 

শিব ব'ল্ছেন--হে মহাদেবি | যে সমস্ত নারী জন্মাস্তরে বৃদ্ধি 

মোহ হেতু স্বামীর কুটুষ্গণকে বৃথা নাশ করে, বিষদান 

অগ্রিদান ও পতির প্রতি অত্যন্ত নির্দয় হয়ঃ নিজেব স্বামী; 

প্রতি দ্বেব হেতু অন্য স্ত্রীগণের পতির সহিত রমণ করে,- 
এইন্সপ আচরণকারিণীগণ ধমলোকে কঠোর দণ্ড ভোগ ক'র্থে 

ক'র্তে চিরকাল নরকে থেকে পরে মানবী হয়। সেই শরী 

লাভ ক'রে ভোগরছিতা বিধবা হ'য়ে থাকে রাম রা" 

সীতারাম জয় জয় রাম সীতাবাম। 

“অন্রিপতী দেবী অননুয়! আ্রীজানকীকে ব'লেছিলেন-_এ' 

অমরসুন্দরী পূর্বজন্মে ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ ক'রেছিল। যৌবন 
মদে গব্বিতা হয়ে বিক্মপন্বামীকে দ্িবাভাগে ছুূর্বাক্য দ্বার 
ব্যথিত ক'র্তে। এবং বাত্রিভাগে শহ্যায় শয়ন ক'রৃতো। না। মে' 

হ্বামী অবমাননান্দপ মহ] অপৰ্াধে এজন্মে বালবিধব। হ+য়েছে 

স্বামী আজ্ঞ! ক'রূলেও যারা স্বামীকে ভজন! করে নাঃ তার 
বিধবা! হয়। যে অবমাননা! করে সে দরিদ্রা হয়। এই দোষে 

ফলেই বাল্যকালেই বিধবা হ'য়েছে।” 
--উমামহেশ্বর ব্র 

রাম রাম সীতারাষ স্তরাং বধব্য যার জন্মাস্তরের ছুক্কৃতি 

ফলে হয় তাকে কার সাধ্য সধবা রাখতে পারে । আর এক কথ 



টল্লাস 

রি | 

ক্ষপা। 

রি | 

ক্ষেপা। 

ঢৰি ! 

ক্ষপ। 

দবি। 

পো। 

ব্রি 

কপ | 

মকারশ্বাবা ২৪৫ 

পিত1 কন্তাকে সম্প্রদান ক'র্লেন--অযুকগোত্রায় বরায় অচ্চিতার 

তৃভ্যমহং সম্প্রদদে। কনা! পাত্রের সম্পত্তি; পতিহীনাকে কে আবার 

দান কণ্র্বে রাম র।ম সীতার্াম জয় জয় রাম সীতারাম 1 সনাতন 

ধর্মশাস্্ আর বিবাহ অন্থমোদন করেন না রাম রাম সীতারাম। 

কন্তা নিজেই পাত্রকে আত্মদান ক'র্বে? 
রাম রাম সীতারাম, বিবাহের পর তার দেছের কোশ অধিকার 

থাকেনা, স্বামীর সম্পত্তি হ'য়ে যায় ব্রাম রাম সীতারাম। 

আগে হ্বয়ম্বরার কথ! শোন! যায়। 

রাম রাম তার] বিধবা! নন, কুমারীগণই স্বয়গ্র। হ'তেন। 

বিধব। বিয়ে ক'রূবে না, তাদের জীবনে কি গতি হবে? 
রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, পুর্বে সহমরণের 

বা ব্রশ্গচর্যের নিয়ম ছিল, ধিনি যা! পার্তেন--ক*র্তেন রাম রাম 

সীতারাম। 

কি নিষ্ঠুর । জোর ক'রে একজনকে পুডিয়ে মার! হ'ত। 
রাম রাম সীতারাম জয় জয় সীতারাম, জোর ক'রে পোডান 

হতো না। তার] জানতেন- স্ত্রী দেহ, স্বামী আত্মা; আত্ম! চলে 

গেলে আর দেহের প্রয়োজন কি 1--এই ব'লে সহমরণে যেতেন 

রাম রাম সীতারাম। 

মহাপুরুষ রামমোহন রায় এ প্রথা রদ করান। 

রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, কালক্রমে যখন 

পতিপত্বীর শালবাস! শ্লথ হ'তে লাগলে], নারা 'ম্বামী আত্ম: 
একথা ভূলে গেলেন, তখন “মকারবাবা”ই ৬রামমোহন রায়- 

বাবার ঘাডে চেপে তা বন্ধ ক'রূলেন সীতারাম। 
রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, এখনও 

পতিব্রতা1! কোন কোন স্ত্রীর সহমরণের বা! অন্ত কোনরূপে 

দেহত্যাগের কথ! শোনা যায়। রাম রাম সীতারাম বেশী দিনের 

কথ। নয়, ব্রাজস্থানে একটি মায়ী সহমৃতা হ'ন--শুনেছি। 

তেতেরিয়!, বাকুড়া ইন্দাস প্রভৃতি গ্রামে সহমরণের কথ! শোন 

যায় রাম রাম সীতারাম। 



২৪৬ 

হরি। 

ক্ষেপা । 

মকার-বাবা ষ! 

সহমরণ সম্বন্ধে কবিওরু রবীন্দ্রনাথ কি বলেছেন শোন- 

“বাংলার প্রাণবিসর্জনপরায়ণা পিতামহীকে আমর! প্রণাম করি 
তিনি যে জাতিকে শুন দিয়াছেন স্বর্গে গিয়। তাহাকে বিস্মৃত হইবে। 

না। হে আর্যযে। তুমি তোমার সন্তানদিগের সংসারের চরম ভ' 

হইতে উত্তীর্দ করিয়া ধাও। তুমি স্বপ্রেও কখনও জানো নাই ৫ 

তোমার আত্মবিশ্ত বীরত্ব দ্বারা তুমি পৃথিবীর বীর পুকষদ্দিগকে; 

লজ্জিত করিতেছ। তুমি যেমন ধিবাবসানে সংসারের কাজ ২ 
করিয়। নিংশব্দে পতি পালস্কে আরোহণ করিতে, দাম্পত্যলীলা; 

অবসান-দিনে সংসারের কার্যযক্ষেত্র হইতে বিদায় লইস্স! তুমি তেম' 
সহজে বধূবেশে সীমস্তে মঙগলসিন্দুর পরিয়া৷ পতির চিতায় আরো, 
করিয়াছ। তুমি চিতাকে বিবাহশব্যার ভ্তায় আনন্দময় কল্যাণ 

করিয়াছ। বাংলাদেশের পাবক তোমারি পবিত্র জীবনাহতি, 

দ্বার] পুত হইয়াছে-আজ হইতে এই কথা আমর] স্মরণ করিব 
আমাদের ইতিহাস নীব্ব, কিন্ত অগ্নি আমাদের ঘরে ঘরে তোমার 

বাণী বহন করিতেছে । (তামার অক্ষয়-অমর-ম্মরণনিলয় বলিয় 

সেই অগ্নিকে তোষার সেই অস্তিমবিবাহের জ্যোতিঃ-শুচিময় অথং 
পষ্টবস্ত্রথানিকে আমর! প্রত্যহ প্রণাম করিব। সেই অগ্নিশিখ' 

তোমার উদ্ভত বাহু্ধূপে আমাদের প্রত্যেককে আশীর্বাদ ককক, 

মৃত্যু যে কত সহজ, কত উজ্জ্বল, কত উন্নত, হে চিরনীরব স্বর্গ 

বাসিনি। অগ্নি আমাদের গৃহপ্রাজণে তোমার নিকট হইতে দেই 
বার্ড! বহন করিয়া অভয় ঘোষণা ককক |” ূ 

_ রবীন্দ্র রচনাবলী বিবিধ প্রবন্ধ ৫ম খণ্ড 

বিদ্বে দিলে ক্ষতি কি হ'৩1 বালিকা বিধবা সারাজীবন ক" 

ভালভাবে থাকৃতে পারে না, ব্যভিচার করবে, তার ছে 

একজনের হাতে ধ'রে পিলেক্ষতিকি? 

রাম রাম সীতারাম গাভীর নূতন নৃতন ঘাস খাবার গায় পরপুক€ 

গমন কর! দুষ্ঠা নারীগণের স্বভাব, তার! সধবা হ'লেও মা 

আসক্ত হ'য়ে থাকে । বিধবার বিয়ে দিয়েও তার যদি সে ভা 
হয়, তাহ'লে সে পরপুরুষ গমন ক'রৃবেইঃ কেউ তাকে ধ৫ 



উল্লাস 

হরি। 

ক্ষপা | 

হব্বি। 

ক্ষেপা। 

হরি। 

ক্ষেপা। 

মকার-বাবা ২৪৭ 

রাখতে পারবে না) সিদ্ধুকের ভিতর চাবী দিয়ে রাখলেও 
আট.কাতে পার্বে ন! রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম। 
পণ্ডিতমশাইদের কি অত্যাচার ! বালিক1 বিধবা জ্যষ্টমাসের 
দারুণ গরযের সময়েও একাদশীৰ দিন একবিন্দু জল পর্য্যস্ত খেতে 

পাবে না, এইরূপ কঠোর আদেশ লিধবার উপর, আর নিজের 

তেরোদফা অন্থকল্প ক'রৃবেন। 

রাম রাম পীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, ধীর] নিজ্জল। উপবাস 

কর্তে সমর্থ দেই প'গুতবাবারাও একাদশীতে উপবাস করেন। 

একাদশীর দ্রিন নিজ্জল! উপবাস ক'রূলে শ্রীভগবান্ গ্রীত শুন, 

এজন্য বৈষ্চবগণ ও অন্ান্ত অনেকে ক'রে থাকেন। ব্রহ্মচারিণী 
বিধবা মাসে ছুটি উপবাস ক'র্লে তার ছুর্দমনীয় ইন্দ্রিয়গণকে সহজে 

জয় ক'রৃতে সমর্থ »বেন, উপবাস তপস্তা। শাস্ত্র বলেন_- 

“নানণনাৎ পরং তপ:”-অনশনের স্টার পরম তপস্তা আর নাই। 

বিধবা যে পাপের জন্ত “বিধবা” হয়েছেন তপস্তার দ্বার সেপাপ 

ক্ষয় ভবে রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম। 

তপন্যার দ্বার! পাপক্ষয়ে লাভ? 

রাম বাম মৈত্রেয় শ্রুতি বলেন__ 

তপস। প্রাপ্যতে সত্বং সত্ভাৎ সংপ্রাপ্যতে মনঃ। 

মনস। প্রাপ্যতে হ্হাত্ব! স্থাত্বাপত্ত্যা নিবর্ততে ॥ 

রাম রাম তপন্যার দ্বার। সত্বৃগুণ লাভ হয়, সত্বগুণের দ্বার! মনকে 

পাওয়। যায়, মনের দ্বারা! আত্ম! লাভ হয়, আত্মালাভ হলেই 
ব্যস, “বহুম্তাং প্রঙ্গায়েয়'মতিপ্র লীল! শেষে একীভূত হ"য়ে 

যান রাম রাম সীতারাম। 

সত্বৃগুণের দ্বার মনঃপ্ির ক করে হয়? 

রাম রাম সীতাবাম জয় জয় রাম সীতারাম, সত্বগুণলাভে সতত- 

স্বেদ-রোমাঞ্চ-অশ্র-পুলকাদি সঙ্গে লয়ে মা আমার জেগে উঠে 

গান করতে ক'র্তে প্রাণনাথের অভিসারে যাত্রা করেন। 

বেণুরাণী অহৃক্ষণ আপন! আপনি বাজতে থাকেন। কে বেণুরাণী 
জান তো? এ মকার-বাব। মকার-মা রাম বাম সীতারাম। 



২৪৮ 

হরি। 

ক্ষেপা। 

হরি। 

ক্ষেপা। 

হুব্রি। 

ক্ষেপা। 

মকারশ্বাবা ষষ্ঠ 

কি অত্যাচার--ছুবেলা খেতে, ভাল কাপড পরতে পারৃৰে না, 

পুরুষের কাছে বেরুতে পাবৃৰে না, বিবাহ আদি কোন উৎসবে 

যোগ দিতে পার্বে না, কি নিষ্ঠুর ব্যবহার ! 
রাম রাম সীতারাম, একবেল। খাওয়ার আদেশ নিষ্ঠুরতা, না 

পরম করুণ] র্বাম রাম সীতারাম ? 

করুণ] কি বকম ? 

রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, একবেল। ভোজনে 

কি হয় শুনৃবে রাম রাম সীতারাম? 

বল। 

রাম বাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, মহাভারত 

ব'লেছেন--. 

মার্গশীষং তু যো মাসমেকভক্কেন সংক্ষিপেৎ। 
ভোজয্েচ্চ দ্বিজান্ শক্ত্যা স মুচ্যেত্যাধি-কিন্বিষৈ: | 

যিনি অগ্রহায়ণ মাসে একবেলা আহার ক'রে যাপন করেন, 

আপনার শক্তি অনুসারে ব্রাহ্ণভোজন করান, তিনি রোগ এবং 

পাপ হ'তে উত্তমরূপে মুক্ত হন। সমস্ত কল্যাণযুস্ত, সর্কবৌষধি 
সমন্বিত, নীরোগ, বীধ্্যবান, বহুধনধান্ত-পরিবৃত হ'য়ে থাকেন। 

ধারা সকাম, তাদের প্রাথিত বস্ত লাভ হয়। আর নিফামকে 
রাম রাম সীতারাম বেণুরাণী বুকে করে সর্বদা গান শোনান। 

ব্যস, একবারে আনন্দের ঝরণ। রাম রাম সীতারাম। পৌধমাস 

একবেল। খেলে সুন্দর, এশ্বরযযসম্পন্ন, দর্শনীয় ও যশোভাগী হন। 

মাঘমাসে ধিনি একবেলা খান, তিনি শ্সম্পন্ন 

কুলজ্ঞাতিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্ত হন। 

ফাল্তন মাসে যিনি একবেলা খান, তিনি স্ত্রীগণের প্রিয় 

হন, স্ত্রীগণ তার বশ্যতাপন্ন হয়। 

* চৈত্রমাস ধিনি একবেল! খান, তিনি স্ুবর্ণ-য্ণি-মুক্তা সম্পন্ন 

মহাকুলে জন্মান। 

পুরুষ অথবা নারী ইন্ট্রিয়সংঘমপূর্বক বৈশাখমাসে যদি 
একবেল! খান, তাহ'লে জ্ঞাতিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হন। 



উল্লাস 

হবি। 

ক্ষেপ। 

হরি। 

ক্ষেপা। 

হব্ি। 

ক্ষেপা। 

মকার-বাব। ২৪৯ 

আবাঢ়মাসে একবেলা খেয়ে অনলসভাবে অবস্থান 

ক'র্লে বহু ধান্তঃ বহু ধন, বহু পুত্র হয়। 

যিনি সমস্ত শ্রাবণমাস একবেল! খেয়ে বাপন করেন, তিনি 

গোগণসম্পন্ন ও এ্রশর্যয প্রাপ্ত হন। ভাদ্রমাসে একাহারে 

বহু গে! ও রশ্বর্য্য লাভ করেন। 

আশ্বিনমাসে যিনি একবেল] খান, তিনি শুদ্ধিযুক্ত বাহন- 

সম্পন্ন ও বহুপুত্র লাভ করেন। 

কার্তিকমাসে যিনি একবেল! খান, তিনি শুর; বহু 

ভার্ষযা-সম্পন্ন ও কীন্তিমান্ হন। 

যিনি সণ্ঘঘসরকাল একাহার করেন, তিনি অতিরাত্রযজ্ঞের 

ফললাভ ক'রে থাকেন, আর দশহাজার বৎসর স্বর্গে পূজিত হন 

এবং একভোজনজন্য পুণ্যক্ষয়ে জগতে এসে মাহাত্ব্য প্রাপ্ত হন 

রাম রাম সীতারাম জয় জয় সীতারাম। 

ওসব ফল সকলকার হয়? 

রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, ধারা ফলকামী 

তাদের হয়, যার! কামনাশুন্ত তাদের দেহ শুদ্ধ হ?য়ে যায়, বেপুরাণী 

ঙাদের বুকে ক'রে আনন্দের ঝারণায় পৌছে দেন রাম রাম 

সীতারাম। 

অনেক পণ্ডিত শাস্ত্রের প্রমাণ দিয়েছেন যে, বিধবা-বিবাহ ভয়। 

রাম বাম সীতারাম শাস্ত্রের প্রকৃত রূপ বিনা তপন্তার কেহ 

দেখ তে পান না শাস্ত্র-ব্যাখ্যা তুল হয় রাম রাম সীতারাম। 

শাস্ত্রের ব্যাখ্য! ঠিক কোন্টা কেমন ক'রে জানা যাবে? 

রাম রাম সীতারাম যে ব্যাখ্য! মাহুষকে অন্তর করে বাইৰের 

ভোগ-কোলাহলে উদভ্রান্ত করে না, শুধু সংবমের দ্বারা শরীর 

শুদ্ধ করিতে আনদ্-ঝরণার সন্ধান দেয়--সেই শান্ত্-ব্যাধ্যা 

প্রকৃত রাম বাম সীতারাম । আহারের উপর সব নির্ভর করে। 

মাহ্থষের দিনে একবার, রাত্রে একবার ভোজন করাই দেবনিন্মিত, 

তার দ্বারা যাস্ৃষ উপবাসের ফল লাভ করে থাকে, সত্বর মন 

স্থির হয় রাম রাম লীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম । 



২৫০ 

ছন্বি। 

ক্ষেপা | 

হরি । 

ক্ষেপা। 

হরি। 

অমকার-বাব। ষ্ঠ 

তুবার ছাড়া কিছু খেতে নাই? 
রাম রাম সীতারাম, 

সাক্ং প্রাতর্মহৃয্যাণামশনং “বদ নির্মিতম্। 
নাস্তরা ভোজনং দৃষ্টমুপবাসী তথা ভবেৎ ॥ ১০। 

মহা:- মোক্ষধর্ম ১৯৩ অং: 

বেদশাস্ত্র প্রাতঃকালে (দিবাভাগে ) ও রাত্রে মম্ুষ্যগণের 
আহার-নিয়ম বিধান করেছেন, এর মধ্যে আর ভোজন না কর্লে 

মানব উপবাসীর মধ্যে গণ্য হন। 

যে ব্যক্তি সকাল সঙ্ধযা (দিনে রাতে) ছুবার ছাড। আর 

ভোজন করেন না, তিনি সদ! উপবাসীর মধ্যে গণনীয় ॥ ২০ 

--মোক্ষধর্ম ২২১ অঃ 

যে মানব সায়ং প্রাতে (দ্িবারাত্রে ) দুবার ভোজন 

করেন, তিনি সদ! উপবাসী-মধ্যে গণনীয় ॥১০ 

- মহা) দানধর্ম ৯৩ অঃ 

মানবগণের জন্ত সায়ং ও প্রাতঃকালে-_দিনে একবার 

রাত্রে একবার ভোজনের ব্যবস্ত1 দেবগণই ক'রেছেন ; যিনি এর 

মধ্যে আর কিছু খান না, তিনি উপবাসী ব'লে কাথত হন ॥ ৪০ 

_-মহ, দানধন্ম ১৬২ অঃ 

বাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম। 

উপবাসী হ'লে মনকে পাওয়া যায়? বাঃ এতে। মন পাবার খুব 

সহজ উপায়! জল পান ক'র্তে পার্বে? 

রাম রাম সীতারাম হী, উকার (বিধি )ত্যাগ ক'রেই তো 

মানুষ এত ইন্দ্রিয়ের চাপল্য, রোগ, অভাব ভোগ করছে । রাম 

রাম কত অর্থ চিকিৎসককে দিতে হয়, কত ওষুদ খেতে হয় ও 
কত রোগধন্ত্রণ। ভোগ কর্তে হয়! যে কেহ দিনে-রাত্রেছবার 

যদি খান, তাহ'লে নীরোগ শরীর লাভ ক'রবেন এবং সত্বর 

অমুতের ঝরণায় পৌছে যাবেন বাম রাম সীতারাম জয় জয় 

রাম সীতাবাম । 

বারে, এত সহজে পাওয়৷ যাবে? 



উল্লাস 

ক্ষেপা। 

হরি। 

ক্ষেপা। 

হরি। 

ক্ষেপা । 

হরি। 

ক্ষেপ। 

হরি। 

[ম্মপ। | 

মকার-বাব। ২৪১ 

রাম রাম সীতারাম, 

মহাভারতের কথ! অমৃত সমান। 

কাশীরামদাস ভণে শুনে পুণ্যবান্ ॥ 

রাম রাম সীতারাম, আরও শুনবে? যে মানব দিন- 
রাত্রে বার খান, মাঝে জল পর্যযস্ত খান না, অহিংসাপরায়ণ 

এবং নিত্য হছোষকারী হন, হে রাজন! তিনি ছয় বছরে 
সিদ্ধিলাভ কণ্ধেন।? অগ্রিষ্টোম ব্রতের ফল প্রাপ্ত হন বাম রাম 

সী'তারাম। 

-মহাভারত দানধর্্ম ১০৬ "অঃ ॥ ৩৫।-৬ | 

বাবা, জল না খেয়ে কি ক'রে থাকা যাবে? 

রাম রাম সীতারাম জম জয় সীতারাম, সিদ্ধিলাভ তে| ছোট 

কথ। নয়. বাম রাম? তারপর ভাল কাপড় পরলে, সাজগোন্চ ও 

বিবাহাদ্দি উত্সবে "ধাগদান করুলে বিধবার মন বহিরূখ হয় 

ব'লে শাস্ত্র এ সব কর্তে নিষেধ করেছেন। 

তাহ'লে বিধবাবিবাই দেওয়] উচিত নয়, তুমি বল। 

রাম রাম সীতারাম আমর বলি নাঃ উকার-বাবা বলেন রাম 

রাম সাতারাম। 

উকারৰাণা কে? 

রাম রাম সীতারাম শাস্তমুন্তি শ্রীভগবান্ই উকারৰাব! নারায়ণ। 
তার প্রাপ্তির সহজ উপায় শান্ত্রমুখে ব'লেছেন রাম রাম সীতারাম। 

কি উপায়? 

রাম রাম সীতারাম জয় জয় বাম সীতারাম, ছুটে পথ, একটি 

বিধি-মার্গ-বেদ এবং মন্বাদি শাস্ত্র অবলঘ্নে অমুতের ঝরণায় 

পৌছুনে। যায়, এটিতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য প্রভৃতির অধিকার, 
আর স্ত্রী শৃদ্র অন্তান্ত সকলের জন্ত প্রেমমার্গ_ ভগবানের নাম 
রূপ লীল1 ধাম অবলম্বনে ভগবৎ প্রাপ্তি হয়। সকলের চেয়ে 

সোজা পথ আজকালকার দিনে নামকীর্তন, এর দ্বারাই 

বেণুরাণীর কৃপা মেলে রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম 
লীতারাম। 



হগ২ 

হরি। 

ক্ষেপা। 

হবি। 

ক্ষেপা। 

হরি। 

ক্ষেপা। 

মকার-বাব! ষষ্ঠ 

বিধব। ব্রদ্ষচারিণী হ'লে কি লাভ করে? 

রাম রাম সীতারাম জয় জয় সীতারাম, হুগলী জেলায় ডুমুরদহ 
গ্রামে বাবুবংশে ৮রামকৃষ। বন্দ্যোপাধ্যায়-নামক জনৈক ব্রাহ্মণ 
ছিলেন, তার কন্তা ৮পঙ্কজিনী দেবী বিধব! হ'য়ে পিতৃগৃছে এসে 

থাকেন রাম রাম সীতারাম। 

বাবু মানে কি? 
রাম রাম সীতারাম, মুসলমান সম্রাট ওরঙগজেব দত্ত উপাধি রায় 

বাবু। রাম রাম এদের পূর্বপুরুষ ৬রত্বেশ্বর রায় ওরঙ্গজেবের 
কাননগেো ছিলেন। তিনি এ উপাধি দেন রাম রাম সীতারাম । 

ভাদের ৮রাধাবিনোদ নামে ঠাকুর আছেন, ৮রত্বেশ্বর বাবার 

পত্বী /আনম্দময়ী দেবী বড় ভক্তিমতী ছিলেন। তিনি তাকে 

প্রতিষ্ঠা করেন রাম রাম সীতারাম। তোমার সেই রাসলীলার 

রাধাবিনোদ গে রাম রাম সীতারাম। 

আচ্ছা; বল। 

রাম রাম সীতারাম জয় জর রাম লীতারাম, তারপর এক মজার 

ব্যাপার হয়__একজন সাধু ৮রাধারমণকে নিয়ে ডুমুরদহে আসেন। 

৮/আনশমনী ক্ষীর ছান। দিয়ে তার সেবা! করতে থাকেন, ক্ষীর- 

সর-নবনীপ্রিয় রাধারমণ আনশ্গমরীকে ভালবেসে ফেললেন, তিনি 

আর উঠলেন না, সাধৃবাবা ৮রাধারমণকে সমপূর্ণ ক'রে চলে 

গেলেন। নিত্য দশসের চালের ভোগ, শাক হ'তে পরমান্ন পর্য্যস্ত 

ব্যঞজনাদির দ্বার! সেবার বাবস্থা ৮আনশ্গমর়ী ক'রূলেন। অতিথি 

অভ্যাগত যে কেহ আসতেন, আনন্বময়ী তার সেবা! নিতেন, 

পর্য্যায়ক্রমে নিত্য গ্রামস্থ ব্রাঙ্ণগণকে ভোজন করাতেন, এভাবে 

সেব। ক'র্ৃতে ক'রৃতে ৮আনন্দময়ী গোলকে চলে গেলেন। তার 

বংশধরগণও সেভাবে সেবা চালিয়ে এসেছেন । ৫০1৬০ বৎসর পূর্বে 

ঘোড়াটোড়1 নিয়ে বহু অতিথি আস্তেন। কালপ্রভাবে অধূন! 

লীলাময় মকার-বাবার লীল। অন্তরূপ চল্ছে রাম রাম সীতারাম 

জয় জয় রাম সীতারায়। হা পক্কজিনী-ম! ডুমুরদহ উত্তমাশ্রমের 
শ্রউত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজের কাছে মন্ত্র নিয়ে জপ আরম 



উল্লাস 

গন্বি। 
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করেন, ক্রমে ঠাকুরের কপ হ'লে তিনি নিরস্তর গুরু ওরু' জপ 

ক'র্তে থাকেন, লোকে বলে পঙ্ধজিনী পাগল হয়ে গেছে। তার 

দাদা] ৮রাজেন্দ্রনাথ যগরায় বি, পি, রেলের ট্রাফিক স্ুপারি- 

প্টেণ্ডেটে ছিলেন। তিনি চিকিৎসার জন্য পঙ্কজিনী-মাকে মগরার় 
নিয়ে যান। চিকিৎসক বলেন--এ রোগ নর, এর গুরুদেবকে 

জানান। গুরুদেব তখন নিত্যলোকে চলে গেছেন। মার গুরুঙ্ঞাই 

শ্রীমদৃঞ্কবানন্দগিরি মহারাজ তাকে দেখে সাধনের ব্যবস্থা করেন, 

ব্যস্* পঙ্কজিনী-মাকে মা এসে দর্শন দেন, পরে তিনি অনেক সময় 

সমাধিস্থ হয়ে থাকৃতেন রাম রাম সীতারাম। তার নাষহয় 

করুণাময়ী রাম রাম। 

সমাধি টমাধি ওসব বুঝিনা, সম্ত সদৃগুরু ন| হ'লে দয়াল দেশে মা 

ফ। কেউ নিয়ে যেতে পারে না। 

রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, এ রেলে খগেনবাবু 

বড় চাকরী কর্তেন্। তিনি রাধান্বামী দলের কপাপ্রাপ্ত। তিনি 

বলেন--ই! মা, তুই দয়াল দেশের কোন খবর বল্্তে পারিস? রাম 

রাম সীতারাম, মা বল্লেন-কাল আসিস্। রামরাম সীতারাম 

পরদিন খগেনবাবা গেলে মা করুণাময়ী দয়াল দেশের বিবরণ 

বলাতে খগেনবাবা চমৎ্কৃত হ'য়ে গেলেন। তিনি গুরুমুখে যা 

শুনেছিলেন, নিজে যা পেয়েছিলেন, অবিকল সে কথ মা ব'ল্লেন। 

রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম ক্রমে তার বাহজ্ঞান 

একেবারে চলে যায়, অনস্তর কতকট।! জ্ঞান ফিরে আসে । তারপর 

তিনি দেহত্যাগ করেন রাম রাম সীতারাম। বালবিধবা 

পঙ্কজিনীমার কথ! জানেন এখনও এমন অনেক লোক জীবিত 

আছেন। ডুমুরদহ উত্তমাশ্রমের বর্তমান আচার্য্য এম? বিজ্ঞানানন্দ 

বরক্ষচারী মহারাজ করুণামরী-মার অগ্রজার পুত্র। কাজেই বিধবা 

কণ্ঠাকে দেবী কর্বার চেষ্টা! করাই ধর্মপ্রাণ ভারতের পিতামাতার 

কর্তব্য-_ 
বিধবারে রাখিও বিধব! 

ফেলনা নরকে তারে 
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ক'রোন!। পিশাচী। 

--৬বঙ্কিমচন্দ্র কবিরত্ব 

এরকম এখনও হয়? 

বাম রাম সীতারাম জয় জয় বাম সীতারাম, হুগলী জেলায় 

দিগস্থই গ্রামে ৮দাশরথি বাবার কন্তা দয়াময়ী-_ কুটাইএর 

বারে তের বৎসর বয়সে বিয়ে হয়। পাত্রটি ছিলেন ডাক্তার, 

ফুলশয্যার দিন রাত্রে তিনি মাত্র শয়নঘরে ঢুকেছেন, এমন সময় 

রোগীর ডাক আসে । চলেযান। কুটাইম! ম্বামীকে ভাল করে 

চক্ষেও দেখে নাই। সে দ্িগ্রই এসে "আড়াই মাসের মধ্যে 

বিধবা'ভয়। গ্রামের গপ্যমান্ত ব্যক্তিগণ কুটাইমার আবার বিয়ে 

দেবার কথা ৮দাশরথ বাবাকে বলেন; তিনি দেন ন|। 

কুটাইম1 ভগবৎেবা, পিতৃ-মাতৃসেবা, বামনাম নিয়ে জীবন 

কাটিয়ে কমিষ্ঠভ্রাতা আচার্য্য শ্রীশ্ঠামাশঙ্করের গৃভ আলোকিত 

ক'রে বিরাজ কচ্ছে। এখন তার বয়স ৫১৫২ হবে। সেদেবী 

প্রতিমাকে দেখলে মাথা আপনি নীচু হয়ে পড়ে রাম রাম 
রাম সীতারায় জয় জয় রাম সীতারাম। এনব্ূপ কত আছে 

তার স্থির নাই। বিধবা বিয়ের কথা কমই শুনতে পাই 
রাম বাম সীতারাম জয় 'জয় রাম সীতারাম। 

তুমি পাড়ার্গেয়ে মেডা, কি গুন্বে 1? সহরে সহরে হাজার হাজার 

অসবর্ণবিবাহ বিধবাবিবাহ হ'চ্ছে, খবর রাখো? 

রাম রাম সীতারাম খবর রাখি না, তবে জোর ক'রে কেউ কানে 

চুকিয়ে দিলে মকার-বাবা খাতায় জম ক'রে রাখেন, প্রয়োজন 

মত বের করে দেন রাম রাম সীতারাম। 

অসবর্ণবিয়ের সম্বন্ধে তুমি কি বল? ব্রাঙ্ষণ কলুর মেয়েকে বিয়ে 

ক'বূলে ক্ষতি কি? 

বাম রাম সীতারাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, ব্রাঙ্গণের 

দেহ তপন্যার জন্ত রাম রাম সীতারাম। 

রেখে দাও তোমার বামুন, তপন্য1 ! মুকুজ্জেমশাই জুতোর দোকান 

ক'র্ছে, ভট্টাচাঞ্জি মশাই ধোৰার কাজ ক'চ্ছেন, বাডুজ্জেমশাই 
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চাই পাউরুটি বিস্কুট” ক'চ্ছেন, কেউ রশাধছে, কেউ সাহেবের 
গোলামী ক'চ্ছে, ওদের ভূমি কি ক'রে বামুন ব'ল্তে চাও? 

রাম বাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, শাখ যদি বিষ্ঠাকুণ্ডে 

দশ বছর পড়ে থাকে, তবু সে শাখ, গোহাড নয়। গু-মাখ। 
শখ গরুমজলে ভিজিয়ে রেখে নারকেলছোবড়া দিয়ে মেজে 
পিচ.কিরি দিয়ে ভেতরট1 ধুয়ে ফেল্লে আবার যে শাখ সেই 
শখ হবে, ঠাকুর ঘরে রাখা চ'্ল্বে। ব্রাহ্মণীর গর্ভে ব্রাহ্মণের 

ওরসে যে ত্রাঙ্গণ জন্মেছেন, যতদিন তার দেহ থাকবে, জাতি 

যাবে না- পতিত হ'তে পাবেন, জন্মাস্তরে জাত্যন্তর হবে রাম 

রাম সীণ্তারাম জয় জয় রাম সীতারাম। 

রাম রাম সীতারাম, মহাভারতে আছে--গরুডকে মা 

বলেন, তুমি এ নিষাদ-পল্লীতে তাদের খাওগে, তবে ব্রাহ্মণ খেয়ে 

ন1। গরুড় ব্রাহ্মণের লক্ষণ জিজ্ঞাসা ক'রূলেন, তিনি বলেন-_- 

ব্রাহ্মণকে খেলে তোমার গল! আল ক'র্বে। গরুড় নিষাদগণকে 

খাবার সময় এক ব্রাহ্মণকে খেয়ে ফেলেন, গল] জ্বাল ক'র্তেই 

বেরিয়ে আস্তে বলায় তিনি বলেন_-আমার নিষাদ-পত্তী আছে। 

গরুড় বলেন-_তাকে নিয়ে বেরিয়ে আম্বন। ব্রাঙ্গণ নিষাদপত্বী 

সহ গরুড়ের গল থেকে বেরিয়ে এলেন। তিনি কর্মভ্রষ্ট হ'লেও 

জাতি ভ্রষ্ট হন নাই, আগামী জন্মে নিষাদ হবেন রাম রাম 

সীতারাম। 

তবে তুমি ব'ল্তে চাও যে জীবনে জাত্যন্তর হয় না?। 

রাম রাম সীতারাম অত্যুৎকট পাপে ৰা পুণ্যে জাত্যন্তর হ'তে 
পারে। রাজ! ত্রিশহ্থু গুরুপুত্রগণের শাপে চণ্ডাল হন ও রাজ 

নহুব অগন্ত্যমুনির শাপে অজগর হুন। হৃগরাজ ব্রাঙ্ষণের শাপে 

কৃকলাস হয়েছিলেন । অত্যুতৎকট পুণ্যে নম্দীশ্বর সেই দেহেই 

শিব-সহচর হন রাম রাম সীতারাম জয় জয় বাম সীতারাম। 

আম কখন আ'মড়। হয় নাঃ আমড়া কখন আম হয় না; ছাগল 

কখন ভেড়। হয় না, ভেড়। কখন ছাগল হ'তে পারে না রাম রাম 

সীতারাম জয় জয় রাম লীতারাম। 
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ধর, একজন কায়স্থ সর্বদা জপ তপ নিয়েই থাকেন, আর একজন 

বামুন জুতোর দোকান করে,--এর মধ্যে কে বড়? 

বাম রাম সীতাবাম জয় জয় রাম সীতারাম, জাতিতে ব্রাহ্মণ বড়, 

কর্ে কায়স্থ বড়; জাতি ও কর্ম শ্বতন্ত্র। জাতি ব্রাহ্মণের যধ্যে 

কর্মে শূদ্র থাকৃতে পারেন, আবার জাতি শুদ্র, তিনি কর্শে ব্রাহ্মণ 

হতে পারেন। সত্বগুণসম্পন্ন শূদ্র-_তিনি কর্ে ব্রাহ্মণ, জাতিতে 

শৃ্র। মহাভারতে ধর্ম ব্যাধ, বিছুর প্রভৃতি জাতিতে শৃত্র 

থাকৃলেও কর্মে ব্রাহ্মণ ছিলেন বায রাম সীতারাম জয় জয় র্বাম 

সীতারাম | 

তুমি জাতিতে শূর্রের মধ্যে কর্থে ব্রাহ্মণ থাকৃতে পারে ব'ল্ছ? 
বাম বাম সীতারাম আমি বলিনি, শাস্ত্র বলেন রাম ব্বাম 

সীতারাম। প্রবৃত্তি অনুসারে ব্রাঙ্মণের অনেকপ্রকার ভেদ আছে, 

ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ব্রাহ্মণ শুদ্র ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল ব্রাঙ্গণ, নিষাদ 

ব্রা্ণ-_-এইরূপ ব্রাহ্মণের মধ্যে আত্তর ক্ষত্রিয়াদি জাতি আছে 
বাম বাম। 

ব্রাহ্মণ কলুর মেয়েকে বিয়ে ক'র্লে কি ক্ষতি হয়, বুঝিয়ে দাও । 
রাম রাম সীতারাম, ব্রাহ্মণ কলুর মেয়েকে বিয়ে ক'র্তে পারেন 

না রাম রাম সীতারাম। 

তবে বিয়ে হ'চ্ছে আবার ডাইভোর্সও হ'চ্ছে। 

রাম রাম সীতারাম, ভারতের বিয়ে বেজেষ্টারী করে হয় না। 

ভারতের নারীর পতিত্যাগ হয় না, ও ইংরাজবাৰাদের অন্থকরণ 

কলির খেলা । এপুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্ধয পুত্রঃ পিগুপ্রয়োজনম্*-_ 
এতো! ত1 নয়, এ বিয়ে নয় রাম রাম সীতারাম রাম রাম 

সীতারাম। 

কেউ কেউ বলেন-_-শাস্ত্রে আছে পুর্বে অসবর্ণ বিবাহ ছিল। 

রাম বাম পীতারাম কলিযুগে অসবর্ণ ৰিবাহ নিষেধ হ'য়েছে। 

অসবর্ণ। স্ত্রীর গর্ভে জাত সন্তান পিগাধিকারী হয় না রাম রাম 

সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম। 

তোমায় আগেই ব'লেছি-_মাহুষের লক্ষ্য ভগবৎসাক্ষাৎকার? 



উল্লাস 

হরি । 

ক্ষপা। 
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অশান্্ীয় অসবর্ণ বিবাহের দ্বারা সে পথ রদ্ধ হয়ে যায়। একজন 
ব্রাহ্মণ কারস্থের কন্তাকে বিবাহ করলেন; শৃদ্রকন্তার যে রক্ধে 

যে্ক্ষে জন্ম হয়েছে, তাতে তমোগুণ বেশী; ব্রাহ্মণ শুদ্রকন্তায় 
উপগত হ'লে অত্যধিক শুক্র ক্ষয় হ'বে, তিনি তমের দ্বারা অভিভূত 

হ'য়ে পড়বেন, তাহার সমস্ত শ্মৃতি ধংস হয়ে যাবে । অসমান- 

পরমাণু সংক্রমণে ত্রাঙ্গণত্ব লোপ পাবে। শুদ্র যদি ব্রাঙ্মণকন্তাকে 

বিবাহ করেন, তাহলে তিনি চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হবেন- এ তে! 

তোমায় বলেছি রাম রাম। 

হ'চ্ছে ত! 

রাম রাম মীতারাম এদ্দিকে যেমন অশাস্তীয় আচরণ হ'চ্ছে, ওদিকে 

শত শত ক্ষয়কাসের, অন্তরোগের--পাগলের, কুষ্ঠের হাসপাতালও 

হচ্ছে-ন্যায়ের ফাকি, শাস্ত্রের বিকৃতব্যাখ্য। প্রকৃতি ক্ষমা ক'রূবেন 

না। ত্রিকালজ্ঞ খধিগণ-_কিভাবে প্রকৃতিকে জয় ক'রৃতে পারা 

যায়, কি ক'রে মাহুষ পরমকাম্য পরযাত্বাকে লাভ ক'রৃতে সমর্থ 

হয়ঃ সেই পথ শাস্ত্রে বলে গেছেন? তুমি লে পথে চল-_উত্তম 
তোমার জন্ম-জন্মাত্তরের বাঞ্িত আনন্দরাজ্যে পৌছে যাবে । ন' 
চল, ছাগল, কুকুর, ভেড়া হবে। কামভোগ কুকুর, শৃগাল, ছাগ- 

যোনিতেও আছে। সে কাম ভোগ ক'র্বার জন্য ভগবান 

মানবদেহ দেন নাই । কাম জয় ক'রে পরমানন্ব-লাভের জন্য মানব- 

দেহ। তুমি শাস্ত্রপথে না চল, অজজ্র আম্মরী যোনিতে ভগবৰান্ 
তোমার ক্ষেপণ ক'বৃবেন-_-্টভগবান্ এ কথা! গীতায় বলেছেন 
বাম রাম সীতারাম | যাকৃঃ যার। প্রকত আত্মকল্যাণকামী, তারা 

এ যুগেও সাধ্যমত শান্ত্রপথে চ'ল্তে চেষ্টা করেন। মোট কথা 
শান্পথই নিরাপদ রাজপথ, ঘিনি ঘতটুকু দৃঢ়ভাবে ধ'রে 
থাক্তে পার্বেন, তিনি সেই পরিমাণে আনন্দলাভে 
সমর্থ হবেন রাম রাম সীতারাম। 



জীব। জীবস্তি মর্ত্যেষু প্রাণাপানাদিচেষ্টয়া। 
যমা শ্রিতা উভোৌ তন্মৈ প্রথবায় নমো নমঃ ॥ 





মকার-বাবা 

সগুম উল্লাস 

সঙ্গদোষ, অন্যবর্ণের সহিত ভোজন, নিলবর্ণের দেবমন্দির গুবেশ, 
বাউরী ক্ষেপীমার কথা, কারন্থাদি জাতির উপনয়ন, কর্ত। শিষ্গী, 

মকার্মার আবির্ভাৰ, বর্ণাশ্রমৰিষ্টীৰ ও তার ফল, 

শাল্সনদীর বেগবর্ধানের জন্য মকার-বাবার লীল!। 



ইতরগ্য মহামন্ত্রজালন্য ফলদোইপি য:। 
সর্ববনন্ত্রাদিকূপায় প্রণৰায় নমে! নমঃ 



ক্ষেপা। 

হরি। 

ক্ষেপ।।' 

হবি। 

ক্ষেপা। 

হুরি। 

ক্ষেপা। 

মকার-বাব। 

সগুম উল্লাস 

রাম রাম সীতারাম, জয় জয় রাম সীতারাম। 

আচ্ছ!, যাহ্ৃযকে ছু ফোনা, ও মেথর, ও মুর্দফরাস- এরূপ কর! কি 
অন্তায় নয়? 

রাষ রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, মেথর মুর্দফরাস 

যে বীর্যে জম্মেছে, যেথর পিতার কাছে পেয়েছে- অস্থি জ্জ 

শুক্র, মাতার কাছে পেয়েছে-_ত্বকৃ মাংস রুধির | তাদের ভিতর 

যে পরমাণু খেলা ক'র্ছে, তা'কে স্পর্শ ক'রূলে সেই পরমাণু 
সংক্রমিত হয় রাম রাম বাম সীতারাম সীতারাম। 

সেও মানুষ, একজন ব্রাঙ্গণও মানুষ, তাকে কি ঘ্বণ! কর! উচিত। 

তোমাদের কোন্ শাস্ত্রে আছে? 

রাম রাম সীতারাম তাকে ঘ্বণ! করা হয়নি, তার সংঅবে 

দুষ্টপরমাণু সংক্রমণ হ'য়ে ক্ষতি ক'র্বেঃ তারও তাতে কোন 

উপকার হ'বে না, সেজন্য দূরে রাখা হয়। গো-হাড়ও হাড, 

শখও হাড়, বিছুটিপাত1ও পাতা, তুলশীপাতাও পাতা ; যেমন 
এর মধ্যে একটি গ্রাহৃ, অপরটি ত্যজ্য, তেমনি যেথর, মুচি, হাড়ী 
প্রভৃতি কর্মদোষে নিয়যোনিতে জন্মেন, গুদের স্পর্শাদি ক'রৃতে 

বেদাদি শান্ত নিষেধ ক'রেছেন রাম রাম সীতারাম। 

তোমার বেদে কোথা আছে বলত, মাহুষের সঙ্গ ক'রৃতে নেই। 
রাম রাম সীতারাম বৃহদারণ্যক উপনিষদে-_ 

ন জনমিয়ান্নাস্তমিয়ান্নেৎ পাপ্মানং মৃত্যুমন্ববায়ানীতি | 
(প্রথম অধ্যায় তৃতীয় ব্রাঙ্গণ--১০ ) 

জশঙ্করাচার্ধ্য তার ভাষ্যে লিখেছেন-- 

নাস্ত্যজৈঃ সহ সংস্থজেৎ। 
মূল বত্ৃর্বেদে ১১৩ মন্ত্রে আছে-_- 

বন্বোইগুদ্ধাঃ পরাজদ্ব,রিদং বন্তচ্ছুন্ধামি। 



হরি। 

ক্ষেপা ৷ 

যকারশ্বাবা ২৬৩ 

মহীধরভাষ্যে আছে-_ 

অশুদ্ধাঃ নীচজাতয়ন্তক্ষাদরঃ বঃ যুম্াকং সম্বন্ধি যদঙ্গং 
পরাজদ্ব,ং পরাছুতং কৃতবস্তঃ। ছেদন-তক্ষণাদিকালে ন্বকীয়হত্ত- 
ক্গর্শরূপম্ অশুচিত্বং চক্দুঃ| তদিদং ৰঃ যুম্বাকমঙ্গং শুদ্ধামি 

প্রোক্ষণেন শুদ্ধং করোষি ॥ 

অতঃপর কর্ম-পতিতদের সম্বন্ধে বল। হ'য়েছে-_ 

স্তেনে। হিরণ্যন্ত নুরাং পিবংশ্চ 

গুরোস্তল্পমাবসন্ ব্রহ্ষহ] 

ঠৈতে পতস্তি চত্বারঃ 

পহমশ্চাচরংস্তৈ: [] -ইতি ছান্দোগ্য উপঃ ৫1১০1৯ 

স্থবর্ণাপহারী, মগ্যপ, গুরুপত্বীগামী ও ব্রদ্মহত্যাকারী 
এই চাব্িিব্যক্তি এবং যে পঞ্চমব্যক্তি এদের সংসর্গ কৰে, এর! 

পতিত হয় রাম রাম সীতারাম। 

অশ্তুভ কর্শফলে মানুষ নিয়যোনি প্রাপ্ত হয়। শ্রুতি 

বলেন, «আবার যাদের ইহলোকে অঞ্জিত অণ্ভ কর্মফল অবশিষ্ট 

আছে, তার। কুকুরযোনিতে, শৃকরযোনিতে অথব। চণ্ডালযোনিতে 

অতি শীঘ্র জন্মগ্রহণ করে ।” 

-ছান্দোগ্য ৫1১০।৭ 

রাম "রাম সীতারাম শৃকরাদির ন্যায় চণ্ডাল আদি 

জাতির শরীর তামস পরমাণুতে ভরা, তজ্জন্ত তাদের সংশ্রব কর! 
উচিত নয়। এ দ্বণা নয়--আত্মরক্ষ! রাম রাম রাম সীতারাম | 

তাদের স্নান করিয়ে শুদ্ধ করা চলে না? 

রাম রাম সীতারাম মৃতজন্তর ছাডকে শতবর্ষ গঙ্গাজলে ডুবিয়ে 

রাখলেও সে শুদ্ধ হবে না রাম রাম সীতারাম। 
আলাপাদ্ গাত্রসংস্পর্শাৎ 

শয়নাৎ সহভোঙঞনাৎ। 

সঞ্চরস্তি হি পাপানি 

তৈলবিন্দুরিবাস্তসি ॥ 

রাম রাম সীতারাম-_ 



২৬৪ মকারশ্বাবা সপ্তষ 

আলাপ, গাত্রসংস্পর্শ, একত্র শয়ন, একত্র ভোজন 
ক'র্ূলে--তৈল বিন্দু যেমন জলে সঞ্চরিত হয়, তেমনি পাগীর 
পাপও সংসর্গকারীর শরীরে সংক্রামিত হয়ে থাকে রাম রাম 

সীতারাম জয় জয় সীতারাম। তাতে তাদের কোন উপকার 
হবে না, কারণ, যে উপাদানে তাদের শরীর তৈরী হয়েছে তার 
পরিবর্তন না হ'লে তাদের সঙ্গ ক'রূলেই সঙ্গকারী পতিত হবেন। 

হরি। কথা কইলে, ছুলে পাপ সংক্রমিত হয় ? 
ক্ষেপা। বাম রাম সীতারাম হ_ 

অসতাং দর্শনাৎ স্পর্শাৎ 

সংজল্লাচ্চ সহাসনাৎ। 

ধর্মাচারাঃ প্রহীয়স্তে 

সিধ্যস্তি চ ন মানবাঃ ॥২৯| 

বুদ্ধিশ্চ হীয়তে পুংসাং 
নীচৈঃ সহ সমাগমাৎ। 

মধ্যমৈর্মধ্যতাং ধাতি 
শ্রেষ্ঠতাং যাতি চোত্বমৈ: ॥৩০। 

--মহাভারত অরণ্যযাত্রাপর্ব ১ম অধ্যায়। 

অসতের দর্শন, স্পর্শন, তাদের সহিত আলাপ, একসঙ্গে 
উপবেশন ক'রূলে ধর্াচার একবারে নষ্ট হ'য়ে যায়, মানব 

সিদ্ধিলাভ কণ্র্তে পারে না রাম রাম সীতারাম জয় জয় 
সীতারাম। এইজন্য আমাদের কল্যাণকামী খবিগণ বলেছেন 

যার। নিজের ছুষ্কতি-ফলে কুকুর চগ্ালার্দি নিয়যোনি লাভ 

ক'রেছে, তাদের দর্শন, স্পর্শন, একত্র উপবেশন, ভোজনাদি 

ক'র্বে ন1ঃ যদ্দি কর তোমার অধংপাত হবে রাম রাম সীতারাম | 

ন সংবসেচ্চ পতিতৈর্ন চণ্ডালৈর্নপুর্কসৈঃ | 
ন মুরখৈর্নাবলিপ্তৈশ্চ নাস্ত্যৈর্াস্ত্যবসায়িভিঃ 
পতিত, চগ্ডাল, পু্তস, মূর্খ অবলিপ্ত ( গব্বিত )+ অন্ত্য 

(নীচ জাতি) অস্ত্যবসায়ীর ও গব্বিতের সঙ্গে একত্র উপবেশনাদি 
ক'রৃবে না। 



উল্লাস 

হরি। 

ক্ষেপ। । 

মকারশ্বাৰ। ২৬৫ 

ষস্ত চণ্ডালসংস্পৃষ্টং পিবেস্তোয়মকামতঃ। 

স তু সান্তপনং কচ্ছুং চবেৎ শুদ্ধযর৫থমাত্বনঃ ॥ 

কেছ ধদ্ি অকামে অনিচ্ছাক্রমে চগ্ডালসংস্পৃষ্ট জলপান 

করে, তাহ'লে আত্মগুদ্ধির জন্য সাম্তপন কচ্ছু (প্রাজাপত্য স্ব ) 

আচরণ ক'র্বে--এক্প শাস্ত্রের বিধান। 

পূর্বোক্ত বিধি নিয়লিখিত বেদমন্ত্রেরই অহ্সরণ মাত্র. 

চগ্ডালানামামান্নং ভুক্ত ত্রিরাব্রমুপবসেধ, 

সিদ্ধং ভুক্ত।1 পরাক£। 

চগ্ডালগণের আমান্ন চাল ভোজন ক'র্লে ব্রিরাত্র উপবাস 

আর তাদের অন্বভোজন করলে পরাক (দ্বাদশাহ ) উপবাস 

ক'র্বে রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, রাম রাম 

সীতারাম। 

এ সব আইন যাদের নাই, তার] কি মানুষ নয়? 

রাম রাম সীতারাম তোমায় আগেই ব'লেছি-_ভারতীয় 

আর্ধ্যগণের লক্ষ্য স্বতন্ত্র, তার! চান-_-ভগবৎসাক্ষাৎকার ; কাজেই 

অপরের ছুই পরমাণু নিয়ে আপনাদের শরীর কলুবিত ক'রে 

আনশল]ভের পথে বিদ্ধ উপৎপাদন করেন না রাম রাম 
সীতারাম। শাস্ত্র সর্ধবভূতক্িত নারায়ণকে প্রণাম কর্বারই 
আদেশ ক'রেছেন। 

মনসৈতানি ভূতানি প্রণমেত্বছুমানয়ন্ । 

ঈশ্বরে! জীবকলয়। প্রৰিষ্টো৷ ভগৰানিতি ॥৩৪॥ 

_শ্রীমত্তা ৩২৯ 

ঈশ্বর জীবরূপে যাহুষে প্রবি্ট_এই মনে ক'রে সসম্মানে 

মনে মনে প্রণাম করবে । 

ভ্ীভগবান্ বলেছেন £ 
খং বায়ুমগ্রিং সলিলং মহীঞ্চ 

জ্যোতীংষি সম্ভানি দিশে! ভ্রমাদীন্। 

সরিৎ-সমুদ্রাংস্চ হবেঃ শরীরং 

যৎ কিঞ্চ ভূতং প্রণমেদনন্া£ ॥ 



২৬ 

হরি। 

ক্ষেপা। 

হবি। 

ক্ষেপা। 

হরি। 

মকার্বাবা অপ্তয 

ক্ষিতি, অপঃ তেজ, মরুৎন ব্যোম্, চন্দ্র, হু্য্য, গ্রহ, তাৰা, 

বৃক্ষ-লতা; সাগর; ভূধর, নদ-নদী, পণু-পক্ষী, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল, গো, 

গর্দভ সকলকে হরির শরীর বোধে প্রণাম ক'র্বে। রাম রাম 
সীতারাম ব1 কিছু আয়োজন কেবল ভতগবদ্র্শনের জন্ত রাম রাম 

সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম। 

পতিতকে উদ্ধার কর! কি উচিত নয়? 

রাম রাম সীতারাম, উদ্ধার করার ক্ষমতা লাভ ন1৷ হওয়] পর্য্যস্ত 

দূরে থাকাই কর্তব্য। শ্রীভগবান্ যদি তোল্বার আদেশ দেন, 
তখন তুলতে গেলে ভয় থাকে না, নচেৎ নিজেকে তার সঙ্গে 

ডুবে যেতে হবে রাম রাম সীতারাম। 
ভাল কথা, চগ্ডালের সঙ্গে ছেড়ে দ্বিই, কায়স্থের ব! কৈবর্তের 

সঙ্গে এক পঙ.ভ্িতে খেলে কি দোষ? 

রাম রাম সীতারাম, 

বশ্চ শৃত্ৈঃ সমশ্রীয়াদ্ ব্রাঙ্মণোহপ্যেকভোজনে। 

অশৌচং বিধিবত্তস্ত শৌচমত্র বিধীয়তে ॥২০ 
-মহাভারত-দানধর্ম্ম পর্ব ১৩৬ অঃ 

যে ব্রাহ্মণ শুদ্রের সহিত এক পঙ.কিতে ভোজন করেন, 
তার অশোৌচ অর্থাৎ পাপ হয়--যথাবিধি প্রায়শ্চিত্ত কর! কর্তব্য 
রাম বলাম সীতারাম রাম রাম সীতারাম। যে ব্রাঙ্ষণ বৈশ্যের 
সছিত এক পঙ.ক্তিতে ভোজন করেন, তিনি ত্রিরাত্রব্যাপী ব্রত 
করত সে পাপহ'তেমুক্ত হন। 

যস্ত বৈশ্যৈঃ সান্রীয়াদ্ ব্রাহ্মণোহপ্যেক ভোজনে। 

সবে ত্রিরাত্রং দীক্ষিত্বা মুচ্যতে তেন কর্ণ! ॥২১। এ 

রাষ রাম সীতারাম-- 

ক্ষত্রিয়েঃ সহ যোহশ্রীর়াদ্ ব্রাঙ্গণোহপ্যেকভোজনে । 

আল্ল,তঃ সহ বাসোভিস্তেন মুচ্যেত পাপানঃ ॥ ২২॥ 

যে ব্রাঙ্গণ ক্ষত্রিয়ের সহিত এক পউ.ক্তিতে ভোজন করেন, 

তিনি সবস্ত্র মান করত শুদ্ধ হন রাম রাম সীতারাম। 

ব্যাপারকি? এতে কি অপরাধ হয়? 



উল্লাস 

ক্ষেপা। 

হরি। 

ক্ষেপা। 

হরি। 

ক্ষেপা। 

ছরি। 

ক্ষেপা। 

মকার*বাৰ। ২৬৭ 

রাম রাম লীতারাম ব্রাহ্মণের জীবনের লক্ষ্য ্বতস্তর আর শূদ্রাদি 

রর্ণের জীবনের উদ্দেশ্ত স্বতন্্ব। ব্রাহ্মণ সত্বগুণপ্রধান ও সত্বৃগুণ 
বর্ধন ক'র্বার জন্ত সতত সচেষ্ট, শুদ্রাদদি বর্ণের সছিত ভোজন 
করলে তার তমোগুণ বাড়ে; ভোজনকালে অধিকতর পরমাণু 

সংক্রামিত হয়, ভুক্ত অন্নার্দির সহিত সে পরমাণু ব্রাহ্মণের 

শরীরে প্রবেশ করত ভাকে অবসন্ন ক'রে দেয় ব্রাম রাম সীতারাম 
জর জয় রাম সীতারাম। শুধু ব্রাক্মণের ক্ষতি হয় না, ব্রাহ্মণের 

সহিত এক পউর্ক্ততে ভোজনকারী ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্রেরও 

ক্ষতি হয় রাম রাম সীতারাম। 

সেকি! ব্রা্ষণের পরযাণু পেয়ে শৃদ্রাদির লাভ হবে ন|? 

রাম রাম সীতারাম জয় জয় বাম সীতারাম, ন1 সীতারাম। 

শৃদ্রন্ত চ কুলং হস্তি বৈশ্যন্য পশু -বান্ধবান্। 
ক্ষত্রিয়ন্য শরিযং হস্ত ব্রান্ষণন্ত সুবঙ্চলম্ ॥ ২৩| 

--মছা-দানধর্মম পর্ব ১৩৬অঃ 

ব্রাঙ্ষণের সহিত এক পউক্তিতে ভোজন ক'র্লে, শৃদ্রের 
কুল নষ্ট হয়, বৈশ্বের পণ ও বান্ধবগণ নিহত হয়, আর ক্ষত্রিয়ের 

লক্ষ্মী এবং ব্রাহ্মণের ব্রদ্মতেজ বিনষ্ট হ'য়ে থাকে, রাম রাম 
সীতারাম। 
তাহ'লে এক পউ.ক্তিতে ভোজনে মাত্র ব্রাহ্মণের ক্ষতি হয়না, 
ক্ষত্রিয় বৈশ্য শুদ্র সকলেরই ক্ষতি হয়? 
রাম রাম সীতারাম, ই! সীতারাম। শাস্ত্রূপী ভগবান্ যাতে 

সকলের কল্যাণ হয়, সকলে শ্রীভগবান্কে লাভ ক"রূতে পারে, 

তারজন্তই বিধি-নিষেধের কথ! ব'লেছেন রাম রাম সীতারাম। 

একত্র ভোজনে প্রায়শ্চিত্ত ক'র্তে হয়--শাস্তিহোষ প্রায়শ্চিত্ত । 

গাষত্রীমন্ত্র, রৈবত সাম জপ, পবিভ্রেষ্টি, কুম্বাণ্ড অন্থবাকৃ ও 

অঘমর্ধণ মন্ত্র জপাদির দ্বার] পাপ ক্ষয় হয় রাম রাম সীতারাষম। 

ও সব এখন ত কেউ জানেন না । 

রাম রাম স্নান ক'রে হাজার গায়ত্রী জপ ক'রলে চ'ল্বে রাম 

রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম। 



২৬৮ 

হবি। 

ক্ষেপা। 

মকার-্বাব। সগ্ডম 

এক পউ.ক্িতে অথব! উচ্ছি্ ভোজনের প্রায়শ্চিস্তান্তে-- 

তথোচ্ছিইমথান্তোন্তং সম্প্রাশয়েন্নাত্র সংশয় | 

বোচন। বিরজ| রাত্রির্মঙ্গলালভ্নানি চ॥ ২৫) এ 

কারে উচ্ছিষ্ট বা এক পঙ.ক্তিতে ভোজন কর] অকর্তব্য ; 

কোনরকমে ভ্রম ক্রমে যদি হ'য়ে যায়, কথিত প্রায়শ্চিত্তের পর 

গোরোচন! হলুদ দুর্বাদি স্পর্শ কর! উচিত রাম রাম সীতারাম। 
এইব্নপ যার তার সঙ্গে আহারাদি বর্ণাশ্রমধর্্াবিরুদ্ধ রাম রাম 
সীতারাম। বর্ণাশ্রমধর্্ম হ'ল আধ্যগণের প্রাণ, সর্বত্র সমস্ত 

শাস্ত্রে বর্ণাশ্রমধর্থের মহিমা ঘোষিত হযেছে । যর্দি কেউ বলেন 

--আমি ভগবান্ মানি, বর্ণাশ্রমধর্ম মানি না, তিনি ভগবানৃকে 

পেলেন কোথায়? 

যে শান্্ ভগবানের সন্ধান দিয়েছেন, সেই শাস্ত্রই 

বর্ণাশ্রমধর্মের কথ! ব'লেছেন। ঘিনি ভগবানকে মানেন, 
তিনি বণণণশ্মধর্্ম আন্তে বাধ্য রাম রাম সীতারাম জয় 
জয় রাম সীতারাম। 

বর্ণাশ্রমধর্ধ বল্ছো, এই প্রীচৈতন্তদেব, ্রীরামকষ্পরমহংস, 

কঈ্ীবজয়কষ্খ গোস্বামী, শ্রীসস্তপাস বাবাজী এ'র! বর্ণাশ্রমধর্ম 

মান্তেন ব'ল্তে পারে? 

রাম রাম লীতারাম নিশ্চয়ই মান্তেন। চৈতন্তচরিতাুতে 
দেখো, শ্রীমন্মহাপ্রভূ কোনস্বানে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্ত কোন বর্ণের 

ভিক্ষা নেন্নি। ্ীপরমহংসবাবা কখন শুদ্রের হাতে বান্না 
অন্নাদি খান নাই। আরসম্তদাসবাবাও কখনও অন্ত বর্ণের 

অন্নার্দি ভোর্জন করেননি । শ্রীবিজয়রঞ্জগোস্বামীবাবা শাস্ত্র" 

সদদাচারের--বর্ণাশ্রমের অতি পক্ষপাতী ছিলেন, তার কথা-_ 

শান্ত ও সদাচার ভিন্ন অন্তপথে যদি ব্রহ্মলোকে লইয়া যায়-_ 

তাহাও যাইবে না। শাস্ত্র অবলম্বন নিতান্ত প্রয়োজন, 
খধষিদিগের পদান্ুসরণ ভিন্ন গতি নাই । আচার শাস্ত্র-সদাচারের 

শঙ্গে মিলিলে গ্রহণ কর! কর্তব্য নতুব1 বিষবৎ ত্যজ্য। 
- শাস্ত্রসংশক়নিরসন-ধৃত করুণাকণ! ১৭-১৮ পৃষ্ঠা । 



উল্লাস 

হরি। 

ক্ষেপা। 

হবি। 

ক্ষেপা | 

মকার-বাৰ। ২৬৯ 

বাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, তিনি 

মহাপ্রস্থানের অব্যবহিত পুর্বে প্রভূপাদ শ্রীল অতুলক্ষ্ণ গোত্বামীকে 
লিখেছিলেন--- 

নমস্ত্র নিত্যানন্দবংশধর-্চরণসরোজেযু-_ 

আমাদের দেশে বর্ণাশ্রমধর্থ লোপ পাইবার মত 

হইয়াছে । আপনার বর্ণাশ্রমধর্ম রক্ষার চেষ্টা না করিলে আর 

কাছার! করিবে 1 এই বর্ণাশ্রমধর্ধ না দাডাইলে সর্বসাধারণের 

কখন মঙ্গল হইবে না। বর্ণাশ্রমধর্্ বুক্ষা হইলে যথার্থই সকলের 

কল্যাণ হইবে । পরিশেষে মহ্থাপ্রভুর নিকট প্রার্থনা! করি-_ 
তিনি যেন আপনাকে দীর্ঘজীবী করেন ও অধিক দিন ভার সত্যধর্শব 

এইন্পে রক্ষা করিতে ও লোককে বুঝাইতে শক্তি দেন। 
শাস্ত্র ও সদাচার-রক্ষাকারী সর্বব- 

শ্ীক্ষেত্রধাম সঙ্জনগণের দাসাহদাস 

81 জ্যেষ্ঠ, ১৩৩৬ শীবিজয়কষ্গোস্বামী 
আচার্য প্রসঙ্গ ৪৯৪ পৃঃ 

বাম রাম সীতারাম, জয় জয় রাম সীতারাম। 

মন্দিরে যদি চণ্ডালাদি প্রবেশ ক'রে দেৰদর্শনে পাপমুক্ত হয়, 

তাহ'লে তাতে দোষ কি? 

রাম বলাম সীতারাম) চণ্ডাল প্রভৃতি বে বীর্ষ্যে, যে রক্তে জন্মেছে, 

তাতে দেবমদ্দিরে প্রৰেশ ক'র্লে তার কলুধঘিত পরমাণু দ্বার] 

দেবমন্দির দুষ্ট হবে, তার কোন উপকার হবে না রাম রাম 

সীতাবরাম । 

কেন, যদ্দি দেবতার পবিত্র করবার, শক্কি ন1 থাকে; তাহ'লে 

তিনি কেমন দেবতা? 

রাম বাম সীঠারাম মূল যে অপবিত্র! গোহাড় গঙ্গাজলে ধুয়ে 

তুলসীপাতা চন্দন মাখালে সে যেমন পবিত্র হয় না, তেমনি 

চগ্ডালাদি বর্ণ দেবমন্দিরে গিয়ে পবিত্র হ'তে পারে নারাম রাম 

সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম। পূর্বতন ভক্তগণ দেবমন্দিরে 

প্রবেশ না ক+রে শাস্ত্মর্ধযাদ] রক্ষ! ক'রে গেছেন--যবন হরিদাস, 



২৭৬ 

হরি। 

ক্ষেপ!। 

মকার-বাৰা সপ্তষ 

শ্রীসনাতন, প্রীন্পপ কোনদিন ৮জগন্লাথমন্দিরে প্রবেশ করেন 
নাই। এমন কি শ্রীসনাতন পাছে পুজকগণের সহিত ছোয়া সি 
হয়, তজ্জন্ত সিংহ-দ্বারের পথ দিয়ে যাতায়াত ক'র্তেন না। 
তাদের উপায়? 

রাম রাম সীতারামঃ যে শাস্ত্র দেবদর্শনের কথ! অর্থাৎ দেবদর্শনে 

মাহষ নিষ্পাপ হয় বলেছেন, সেই শাস্ত্রই ব'লেছেন--বার থেকে 

ধবজা! দেখলে চণ্ডালাদি বর্ণের দেবদর্শনই হবে রাম রাম 

সীতারাম রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম। তোমায় 

বলেছি মকার-বাবাকে পাবার ছুটো পথ আছে--একটা বেদ, 
মন, অত্রিঃ বিষুও হারীত, যাজ্ঞবন্ধ্য, উশনা, অঙ্গিরা, যম, 

আপন্তশ্ব, সম্বর্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশরঃ ব্যাস, শঙ্খ, 

লিখিত, দক্ষ ও গৌতম " প্রভৃতি মহধিগণের প্রণীত ধর্মশান্ত 
সংহিতাতা আশ্রয় ক'রে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্থা, শুভ্র এরা 
স্বন্ব বর্ণাশ্রমোচিত কর্মাহুষ্ঠান করত বেণুরাণীকে পান; মকার- 

বাবা তার খাস্ কামরায় নিয়ে গিয়ে তাদের অমতে ভিজিয়ে 

রাখেন। 

স্বিতীয় হ'ল প্রেমমার্গ- রামায়ণ, মহাভারত, প্রীমত্তাগবতাদি 

অষ্টাদশ মহাপুরাণ, অষ্টাদশ উপপুরাণঃ পাঞ্চরাত্র, ব্রদ্মমংছিতা, 
নারদপঞ্চরাত্র ইত্যাদি-+এ'র! বেদের কথ! ও সন্ধ্যা গায়ত্রী 
অত্যজ্য বলেন। কালক্রমে মাহযষের বুদ্ধি প্রভৃতির হ্রাস 

হ'তে আরম্ভ হয়, তখন রামারণ-মহাভারতশ-শ্রীমত্তাগবতাদির 

লীলার ধ্যান, তাতেও যার! অসমর্থ তাদের জন্য প্নাম”-_ 

এইভাৰে মকারবাবা নেমে এলেন নামে-প্রেমমার্গে, এতে 

অধিকারী অনধিকাৰীর কোন কথ! নাই। তুমি যে কেহ হও 
না, যে জাতি হও নাঃ তোমার যত কেন পাপ থাকৃন1, তুমি নাম 

কর, ব্যস্ তাতেই সব হবে। ঠেবখরীতে “রাম রাষ' ক'র্তে 
ক'র্তে মধ্যমায় "অরব-রব” বেণুধবনি পাবে, মকার-বাব] বাশী 

শোনাতে শোনাতে তার খাস্ কামরায় নিয়ে যাবেন। 

তাই শুত্র ও চণ্ডালাদি নিয়বর্ণের মুখ্য বেদপথে অধিকার 



উল্লাস 

হবি। 

ক্ষেপা। 

মকার-বাব। ৭১ 

নেই, ভাদের প্রেমমার্গ-“রাম রাম" করতে ক'র্তে ভারা 
পৌঁছে যাবেন সেই আনন্দের রাজ্যে । 

চগ্ডালাদি অস্ত্যজগণের মন্দিরপ্রবেশে তাদের কোন 
উপকার হবে না, তাদের দুষিত পরমাণু ছড়িয়ে স্থানকে অপবিত্র 

কর] হবে মাত্র । 

সেজন্য খবষিগণ বল্লেন--বাব1, তোর] ধবজ1 দেখ আর 

নাম কর। হরিদাসবাব সিদ্ধবকুলে বসে ব'সে তিনলক্ষ নাম 

ক'রৃতেন আর ধ্বজা দেখতেন, বেণুরাণী তার বুকের ভেতর 
নিরস্তর ঢুকে থাকৃতেন, পরে বুকে ক'রে নিয়ে গিয়ে নিত্যলীলায় 

মিলিয়ে দিলেন রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম। 
ও ত পুরাণে। কথা, তুমি কোন নিম্ববর্ণ প্রেমীভক্ত দেখেছে! ? 
বাম ব্বাম সীতারাম জয় জয় বাম সীতারাম, ই! সীতারাষ, 

বর্ধমান জেলায় গ্রাম-কালনায় শ্রীঅসীমানগ্দ ব্রহ্মচারী ছিলেন, 
তার গুরু স্বান ডুমুরদহ উত্তমাশ্রম। ৮অসীমানন্দবাবার একটি 
বাউরী ঝি ছিল; সে বাবার কাছে কিছু চাইলে, বাব! তাকে 

মন্ত্র দিলেন, সে অগ্রসর হ'তে লাগলো, মকারবাব। তাকে বুকে 

নিলেন। সে ডুমুরদহে শ্রীঞ্তবানদ্দবাবার কাছে কিছু চাইল, 
এ বাবাও কপ। ক'র্লেন ; আমর] তাকে উৎসবের সময় উত্তমাশ্রমে 

দেখেছি_অসীমাবাব1! হোমঘরের উপরে ব'সে, আর বাউরী 

বেটী (ক্ষেপীমা ) উঠোনে বসে সমাধিস্থ হ'য়ে আছেন জয় জয় 

রা সীতারাম | ক্রমে ক্ষেপীমাৰ জ্ঞান চলে যায়ঃ তিনি একবারে 

বেছ'স হ'য়ে পড়েন, সব স্বৃতি ধ্বংস হয়ে যায়, পরে যৎকিঞ্চিৎ 

জ্ঞান ফিরে আসে। আমর! তাকে উত্তমাশ্রমে দেখেছি। 

তিনি এখন গ্রাম কালনাতেই থাকেন শুনেছি। জানিন।, 

মকারবাবা তাঁকে নিয়ে গেছেন কিনা রাম রাম সীতারাম। 

হাড়ি, মুচি, ডোম, কোল, ভীল, সাওতাল, যিনি হোন ন| 

কেন তিনিই, নাম অবলম্বনে কুতার্থ হবেন রাম রাম সীতারাম। 

এই প্রেমপথে ব্রাহ্মণ হ'তে আরম্ভ ক'রে অতি নীচবর্ণের 

অধিকার । আরো এক ব্যাপার, শুদ্রবাৰার৷ মন্ত্রজপে সিদ্ধি 
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লাভ ক'রূলে মাস্ত্র ব্রাঙ্মণদেহ লাভ করেন, তবে সেখানে দশদিন 

অশৌচ ব। পৈতে নেবার দাবী থাকে ন1। 
এ সব নিয়বর্ণ কি এই জন্মেই মুদ্তিলাভ ক'রৃবে ? 
রায় রাম সীতারাম সাধু ও শাস্ত্র বলেন-_-তাদের ব্রাহ্মণ-জন্মের 

অপেক্ষা থাকৃবে রাম রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম। 

আবার যদি জন্মাতে হ'ল তাহ'লে তোমার যকার-বাব। কি 

ক'রূলেন? 

রামরাম সীতারাম, সে জন্ম তো লীলার জন্ম। আজীবন হাজার 

হাজার লোককে উপদেশ দ্রান করিয়ে, তাদের বুকে ক'রে নিয়ে 
মকার-বাব1] সোজাসুজি খাস্ কামরায় গিয়ে ঢুকে পড়েন রাম রাম 
সীতারাম । 

শ্রীভগৰান্ কৃষ্ণচন্দ্র রাজা মুচুকুন্দকে ব'লেছিলেন-- 
“তুমি ক্ষত্রিয়ধর্শে স্থিত হ'য়ে মৃগক়াদির ত্বার| অনেক প্রাণীহিংস। 
ক'রেছে, আমাকে আশ্রয় ক'রে তপস্তার দ্বার। পাপ নষ্ট করত 

পরজন্মে সকলের পরম স্ুহ্বদূ দ্বিজশ্রেষ্ঠ হ'য়ে কেবল আমাকে 

প্রাপ্ত হবে”। 

--জ্রীমত্তা ১০।২১1৬৩ 

বাম বাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম। 

হ। 1, একট! কথ! মনে পড়েছে, আচ্ছা-ওই শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত- 

মশাইদের কি অত্যাচার ! এই যে কার়স্ব, বেনে, উগ্রক্ষত্রিয, কৈবর্ত, 

গোপ এদের শৃদ্র ব'লে ফেলে রেখেছেন, ওদের সংস্কার করে 

ক্ষত্রিয় বৈশ্য ক'রে নিলে তাদেরই তো লাভ + থাক্ বেটার 

পড়ে, একি 1 যাক কতকগুলি পণ্ডিত ম্বাধীনচেত৷, তারা৷ মত 

দিয়েছেন । কায়স্থের পৈতে নিচ্ছেন, বার দিন অশোচ পালন 
ক'রে ক্ষত্রিয় হ'য়ে গেছেন ; আগুরিরা কেউ কেউ পৈতে নিয়েছে, 

কেউ ন! নিয়ে বার দিন অশোৌচ পালন ক'চ্ছে, আর কৈবর্তের! পৈতা 
ন। নিয়ে পনর দিন অশৌচ পালন ক'চ্ছে। গোয়ালার! যাদব 
ক্ষত্রিয় হ'য়ে গেছে। সনাতনী বাবাদের ভীষণ অত্যাচারের 

কেমন প্রতিশোধ ! একবারে ভাদের শাস্্কে বৃদ্ধাগু্ প্রদর্শন, 



উল্লাস 

ক্ষেপা। 

ইরি। 

ক্ষেপা । 

হৰ্বি। 

মকারশ্বাবা , ইত 

রাম খাম সীতারাম, কারস্থবাবাদের পূর্বপূরুষ--বখন কান্তকুজ 
থেকে পঞ্চত্রাহ্গণ গৌড়ে আসেন, তাদের সেবক হ'য়ে এদেশে 
এসেছিলেন । ঘোষ, বোস, মিত্র, দত্ত কোন ক্ষত্রিয়ের উপাধি 

নাই, তার] শূদ্র। তাদের উর্ধতন পুরুষগণ সকলেই শৃদ্রের 
আচার পালন ক'রেছেন, ক্ষত্রিয়ের কোন সংস্কার তাদের ভেতর 

নেই, পরে তাদের ভেতর ঢেউ উঠল--আমর] ক্ষত্রিয়, 
আমাদের ওপর অত্যাচার হয়েছে, আমাদের শুদ্র ক'রে 

রাখ। হায়েছে'। ভারা পৈতে নিলেন, কিন্তু ভাদের শরীর 

যে রক্ত-বীর্ষেয গঠিত হয়েছে, তাতে ক্ষত্রিয়ের কোন সংস্কার 

নাই। কাজেই পৈতে পরে তারা শূদ্রই রইলেন। কেউ বা 
পৈতে ফেলে দিলেন। 

হাইকোর্টে মোকদ্দমা। উঠলো, হাইকোর্টের বিচার- 

পতিগণ বঙ্গীয় কারস্থগণকে শূদ্র বলে রায় দিলেন। সেবাবার! 

ক্ষত্রিয়ের সংস্কার বিহীন, পেতে নিয়ে কোন কাজ ক'র্তে 

পার্বেন না। সারা একমাসের স্মলে যদি অশোঁচ অবস্থায় 

বারদিনে পিতা-মাতার শ্রাদ্ধ করেন, তাহ'লে শ্রান্ধ পণ্ড 

হবে। একমাস হবিষ্য ভোজন, ব্রক্ষচর্য্য অবলম্বন ক'র্লে তবে 

তারা শুদ্ধ হতেন, তাদের শ্রান্ধের অধিকার ছ*ত? এই বারোদিনে 

শ্রাদ্ধ করার ফলে পিতা বা মাতা প্রেতই রইলেন। যে ব্রাহ্মণ 

শ্রাদ্ধ করালেন, খর! কতীর অশোৌচ অবস্থায় ভোজন ক'রূলেন, 

ধার! ব্যবস্থা দিলেন, তার! সকলেই পতিত হু'লেন, প্রেত 

অভিশাপ দিতে লাগলেন, ষ্ার্দের কল্যাণ নুদুরপ্রাহুত 

হয়ে গেল রাম রাম রাম সীতারাম। 

সবাই চিরদিনই নীচেয় পড়ে থাকৃবে ? 

রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, পড়ে থাকৃবেন কেন ? 

তাদের দ্বিতীয় পথ রয়েছে প্রেমমার্গ-রাম রাম" ক'র্তে 

ক'রৃতে তারা পৌঁছে যাবেন বেধুরাণীর ঘরে রাম রাম মীতারাম 

জয় জয় রাম সীতারাম। 

তাই ধদ্দি পৌঁছে কেউ ধাক়্ঃ তবে তোমার মহ ফহর কি দরকার? 

১৮ 



২৭৪ মকারশ্বাবণ অগুম 

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, দরকার হ'ল রোগ 

পসারা। যার যেমন সংস্কার বা! অবস্থা, সে সেই রকম ডাক্তার 
এনে চিকিৎসা ক'রে শরীর শুদ্ধ করত বেণুরাণীকে পেয়ে থাকেন। 

ব্রাহ্ষণ যে সংস্কার নিয়ে জন্মেছেন, তার ভেতর সে সংস্কার 

সুপ্তভাবে আছে? তিনি জুতোর দোকান ক'রেছেন, কিন্ত 

তার সে সংস্কার যায়নি; তিনি দেছদোষ ঘোচাবার জন্ট 

“রাম রাম? ক'র্তে লাগ.লেন, কিন্ত গায়ত্রী ছাড়লেন ন1। 

জপ্যেনৈব তু সংসিদ্ধেদ্ ব্রাঙ্মণে! নাত্র সংশয়ঃ। 
কর্য্যাদন্ন্ন বা কুর্ধযান্মৈত্রো! ব্রাঙ্গণ উচ্যতে ॥ ২৮৭ মহ 

ব্রাহ্মণ অগ্নিলন্বপ্ধ করুন না করুন, তিনি জপ এবং ব্রাহ্মণের 

অন্য করণীর কর্টের দ্বারাই সিদ্ধিলাভ ক'রৃতে পার্বেন | যিনি 
সর্বভূতে অভয়দান করেন, তিনি ব্রাহ্মণ রাম রাম সীতারাম। 

নৈতাদৃশং ব্রাঙ্মণন্তাস্তি বিস্তং 
যখৈকত। সমতা সত্যতা চ। 

শীলং স্থিতির্দগুনিধানমার্জৰং 
ততস্ততশ্চোপরমঃ ক্রিয়াভ্যঃ ॥ 

--মহা-মোক্ষবর্ম ২৯৭ অঃ 

ব্রাহ্মণের একতা, সমতা, সত্যত1, সদাচারে নিষ্ঠ।১ অহিংস।, 

সরলতা এবং ক্রির! হ'তে নিবৃত্তি--এইরূপ ধন আর নাই রাম 
রাম সীতারাম। কর্মত্রষ্ট ব্রাহ্মণ নাম-লীলা-গাত্মত্রী অবলম্বনে 

ওষ্কারে প্রতিঠিত হুন্ রাম রাম সীতারাম। কর্ধত্র ব্রাক্ষণ-- 

লক্ষদ্বাদশযুক্তত্ত পূর্ণ ব্রাহ্মণ ঈরিতঃ। 
গায়ত্র্যা লক্ষহীনস্ত বেদকাধ্যে ন যোজয়েখ | 

--শিবপুরাণ, বিছ্যেশ্বর সংহিতা 

১১1৪৬|৪৭ 

একলক্ষ গায়ত্রী জপ ক'রূলে ব্রাঙ্গণ ব্রাহ্মণোচিত কার্ধ্ে 

যোগ্যতা লাভ করেন। দ্বাদশলক্ষ জপ ক'হ্লে ব্রান্মণ পূর্ণ 

ব্রাহ্মণ হন্। তারপর সত্তর বৎসরের পর যার সাধর্ধ্য থাকে তিদি 

সন্ন্যাস নিতে পারেন রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সাঁতারাম। 



উল্লাস 

হরি। 

ক্ষেপ। 

মকারশ্বাৰ। ২৭৫ 

“সাধু ব্যবহার, শাস্তি, কার্ষ্যে সরলতা, বিশুদ্ধ বুদ্ধি, 
পাপকার্যে নিবৃত্তি, ওঁদাসীন্ত, ব্রহ্মচ্য্য, অনাসক্ি, নির্মমত্ব, 
ফলকামন। পরিত্যাগ ও নিত্য ধর্ের অন্ুশীলন--এ সকল কার্য্য 

সত্বগুণ হ'তে সমুৎপন্ন হয়। যে ব্রাক্গণগণ এঁ সকল অৰলথন 
ক'রে ক্রমে শাস্ত্রীয় জ্ঞান, ব্যবহার, সেবা, আশ্রয়, দান, যজ্ঞ; 

অধ্যয়ন, ব্রত, প্রতিগ্রহ, বর্খ ও তপন্তাতে অনাস্থ। দেখিয়ে পরব্রদ্ধে 

নিতাস্ত ভক্তিপরায়ণ হন, তাছারাই যথার্থ সাধুদ শর ।” 
--অনগগীতাস্পর্ব ৩৮ অধ্যায় 

রাম রাম সীতারাম জয় জয় বাম সীতারাম, জুতো- 

বিক্রেতা ব্রাহ্মণ জুতে। বিক্রী করতে ক'র্তে “রাম রাম” ও 

সন্ধ)। গায়ত্রী ক'্গৃতে লাগলেন, জুতোর দোকান চলে গেল, 

বারলক্ষ গায়ত্রী জপে পূর্ণ ব্রাহ্মণ হ'য়ে গেলেন; তার বৃত্তির জন্য 
কোন চিন্তা থাকৃবে না, মকার-বাবাই বৃত্তির ব্যবস্থা ক'র্বেন 
রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম। 

যদি রথোহাড়ী “রাম রাম" ক'রে শেষে তারানাথ ভটুচাঞ্জের 
সমান গতিই পার তা” হলে ব্রাহ্ষণজন্মের লাভ কি হ'ল? 

বাম রাম সীতাব্রাম রথোছাড়ীর অন্ত জন্মের অপেক্ষা! থাকে কিন্ত 

জুতোবিক্রেত৷ ব্রাহ্মণও গায়ত্রীকে অবলম্বন ক'রূলে ইহজন্মেই 
মুক্ত হন রাম রাম সীতারাম। 

শূদ্রযোনৌ ছি জাতন্য সদৃওণান্থপ্রতিঠিতঃ। 

বৈশ্যত্বং লভতে ব্রক্ষন্ ক্ষত্রিয়ত্বং তথৈৰ চ॥ ১২ 

আর্জবে বর্তমানন্ত ব্রাহ্মণ্যমভিজায়তে । 
গুণান্তে কীত্তিতাঃ সর্ধে কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ১৩ 

--মঙ্থা-্বনপর্ব ২১২ অঃ। 

শৃদ্রযোনিজাত কোন মানব যদ্দি সদৃগুণ আশ্রয় করেন, 

দেহাস্তে তিনি বৈশ্ব হবেন এবং ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ ক'র্বেন। যদি 

তিনি সরলতার প্রতিঠিত হ'তে পারেন, জন্মান্তরে তিনি ব্রাঙ্গণ 

হবেন। এ দেছে তিনি মন্ত্রজপাদির দ্বারা মান্ত্-ত্রাহ্ষণ হবেন, 

ব্রাহ্মণ-বীর্ষ্যে রক্তে জন্ম ন! হ'লে ব্রাহ্মণ হবেন ন1। 



বণ৬ মকার-বাৰা সপ্তম 

বস্ত শুদ্রে! দমে সত্যে ধর্থে চ সততোখিতঃ। 
তং ব্রাহ্গণমহং মন্ে বুকে ন ছি ভবেদৃদ্বিজঃ॥ ১৪ ॥ 

--মহা-বনপর্ব ২১৬ অঃ। 

যে শৃদ্র দমে (বাহ্-ইন্দ্রিনিগ্রছে ), সত্যে ও ধর্মে সতত 
প্রযত্ব করেন--তিনি ব্রাহ্মণ, জাতি ব্রাক্গণ নন, কর্মে ব্রাহ্মণ । 

সত্যই পরক্রহ্গ, সত্যই অনস্তজ্ঞান, সত্যই হল বেদ হ'তে 

শেঠ; সত্যই ওক্কার রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম। 

“রাম রাম” ক্রৃতে ক'র্তে নাদময় ওক্কারের উকার-পাদে পৌছে 

গেলেন, ওযষ্কার তাকে একবার ঘুরিয়ে আন্লেন রাম রাম 

সীতারাম। 
সত্যবাদী লভেতায়ুরনায়াসমথার্বম্। 
অক্রোধনোহনহ্ৃয়শ্চ নির্বুতিং লভতে পরাম্্॥ ২২ 

--যহাভারত বনপর্বা ২৪৯ অঃ। 

সত্যবাদী দীর্ঘ আমু, সুখ ও সরলতা লাভ করেন, 

ক্রোধশূন্ত ও পরের দোষ প্রদর্শন নিন্দা না ক'রে পর] নির্তি 

অর্থাৎ পরমানন্দ লাভ করেন বাম রাম সীতারাম সীতারাম জয় 

জয় রাম সীতারাম়। সেজন্ত ব'ল্ছিলাম--কাযস্থবাবার! তাদের 

যে ধারা চ'লে আসছে, সে ধারায় 'গমন করলে অনায়াসে 

লক্ষ্যে পৌছে যাবেন। শ্রীবিবেকানশ্বাব! শ্রীঅভেদানন্নবাবা 
পৈতে নেনৃনি, তথাপি তার1 জগৎপৃজ্য। 

আপনার! নাম অবলঘন করুন কতার্থ হবেনই। প্রয়োজন 
রোগ সারা । গোলা ওষুধ খেলেও রোগ সারে আবার 

ইন্জেকৃসন্ করলেও রোগ সারে। গোল1 ওষুধ হ'ল--বিধি- 

ব্যবস্বাবহল বৈদিক মার্গ। ওষুধ খাবার গেলাস, জল, কঘণ্ট 
অন্তর খেতে হবে তার জন্ত ঘড়ি, ওষুধ খাওয়ার পর মুখে দেবার 

পান বা ছোলা ভিজান চাই, অত যোগাড় ক'রে গোল! ওষুধ 
থেয়ে রোগ সারান সকলকার সম্ভব হয় না; কিন্ত ইন্জেকৃসন্ 
ঘখন তখন যেখানে সেখানে হ'তে পারে ; তাতেও রোগ সারে ; 

রোগসারান লক্ষ্য, তাই শাস্ত্র বল্লেন--ছে কার়স্থ! তুমি “রাম 



উল্লাস 

হরি। 

মকার-বাব। ২৭৭ 

রাম' কর, তাতেই কৃতার্থ হবে। রাম রাম সীতারাম, বিধি- 

বহুল পথে জোর ক'রে গিয়ে জীবনট। ব্যর্থ করোনা! রাম রাম 

সীতারাম। 

উ্রক্ষত্রিয়ের! কি ক'র্বে? 
ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, ধীর! পৈত! নিয়েছেন 

এ কথা তাদের ব'ল্বে! যে-_বাবার!, আপনাদের পূর্বপুরুষ 

যে পথে চলেন নাই, যার সংস্কার আপনাদের নেই, আপনার! সে 

পথে গিয়ে কেন এমন দুর্লভ মানবজন্ম ব্যর্থ ক'র্বেন? তাছাড়। 

ধার! পেতা নিয়েছেন, তাদের বিয়ের দ্রিন পুরোছিত-বাবার। 
একগাছি পৈতা৷ গলায় দিয়ে দেন এই মাত্র। একজন উপ্রক্ষত্রিয় 
বাবাকে গায়ত্রী জিজ্ঞাসা ক'রেছিলাম, তিনি বোধ হয় ব'ল্লেন-_ 

মহাদেবং মহাত্বানং মহাযোগিনমীশ্বরম্। 

মহাপাপহরং দেবং মকারায় নমে! নমঃ ॥ 

একি আনৃষ্টের পরিহাস! এমন উগ্রক্ষত্রিয় বাবার! 
আছেন, বারা পৈত। নেন্নি, বারদিন অশৌচ পালন করেন_-এ 
এক মহাকৌতুক ! তুমি যদি ক্ষত্রিয়, তো! পৈতা কৈ? পৈতে 
নেই, তবে তুমি ক্ষত্রি় কেমন ক'রে হ'লে? বারদিন অশোচ 
কি করে হয়? ও হয়, ও হয়--এ কি কথ? 

এদের মধ্যে বিদ্বান বুদ্ধিমান স্বধর্থপরায়ণ অনেক 

ধান্মিকব্যক্তি আছেন কিন্ত কি ছর্দৈব উপস্থিত হ'য়ে এদের জীবন 

ব্যর্থ ক'রে দিচ্ছে! পৈতা ধার! নিয়েছেন, তাদের কোন 

ংস্কার নেই, তার! কিছুতেই এগুতে পার্বেন না। বেনে 

বাবাদেরও প্রব্যাপার ! আমর! কায়স্থ, উগ্রক্ষত্রিয় এবং বেনে- 

বাবাদের পুরোছিতগণকে কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন ক'রছি_- 
বাবারা, আপনাদের পূর্বপুরুষ সবাই শুভ্রবাজী ছিলেন, 
আপনাদের সেই বংশে জন্ম। আপনারা যজমানকে 

ক্ষত্রিয় ক'রে শুত্রবাজিত্ব খণ্ডন ক'রতে চাচ্ছেন, ভা হ'তে 
পারে না-আমড়। কখনও আম হয় না; এতে শুধু আপনার 

বজজ্মানগণের অধঃপাত হবে নাঃ আপনার্দেরও ছূর্গতির সীম 
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হরি। 

ক্ষেপা। 

হরি। 

ক্ষেপা। 

হরি। 

মকারন্বাবা সগ্ুম 

থাকৃবেনা, ইহলোকে পরলোকে হাহাকার ক'্রৃতে হবে। 
টকৈবর্তগণকে কি ৰ'ল্বে ? 

রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম ত্ার্দের ব'ল্বো-- 

বাবারা, রাণী রাসমণির ধনবল কম ছিলনা, বুদ্ধিবলও যথেষ্ট 
ছিল। তিনি যখন দক্ষিণেশ্বরে কালী প্রতিষ্ঠা ক'রূলেন, তখন 
তিনি বৈশ্া হবার চেষ্ট)৷ না ক'রে ঠাকুরের ভোগের জন্ত পণ্ডিত 

বাবার-( নাম ৮রামকুমারবাব1, বামকঞ্জপরমহংসবাবার দাদা, ) 

কথামত সম্পত্তি গুরুকে দান ক'রে দিয়ে, গুরুর নামে ঠাকুর প্রতিষ্ঠা 
ক'রেছিলেন। যাকৃ আপনারা &পত৷ নেননি, লেখাপড়া অনেকে 

জানেন। এখন জিজ্ঞাসা ক'রৃছি-_বাবারা, আপনার] কিছু 

ক'রলেন না, হঠাৎ পনরদিন অশৌচ কি ক'রে কোথ। দিযে 

কোথায় উপে গেল? যাদবক্ষত্রিয়বাবাদের প্রতি এ কথাই 
নিবেদন ক'র্বেো- বাৰারা, আপনার! য! করেন, তাতে! আপনা- 

দের অজান। নেই, মাত্র পনরদিন বা আঠারদিন হুবিধ্য করার ভয়ে 

একি সর্বনাশ ক'চ্ছেন! মাত্র হবিষ্যির হাত হ'তে নিস্তার 
পাওয়। ছাড়া আর কিছু হচ্ছে কি? সকলে সত্য ব'ল্বেন। 

সোজাপথ “রাম রাষ? ক'রে চলুন আনন্বরাজ্যে, এখানেই 

আনন্দের সাড়া পাবেন রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম। 

তুমি তাদের কি ব্ল্তে চাও, বার! পৈতা নিচ্ছে, পৈতা না 
নিয়েও পনরদিন অশৌচ পালন ক:চ্ছে, স্পষ্ট ক'রে আর একবার 

বল। 
রাম রাম সীতারাম, যুক্তকরে ভাদের ব'ল্বে।--প্রিয়তম বাবারা, 
আপনাদের পূর্ববপুরুষগথের পথে চলুন, শাস্তি পাবেন। 
মামলা তে! কটাদিন হবিষ্যির রাম রাম সীতারাম রাম বাম 

সীতারাম। 

ই£, মনে পড়েছে- দেখে! দ্িকিনি তোমার মহ্ছবাবাদের কাণ্ড, 
খাওয়! দাওয়ার প্রতি কি বিষদৃষ্টি তাদের! আরে বলে কিনা 
প্রতিপদে কচু খেতে নেই ! কেনরে বাপু, প্রতিপদে কচু খেলে কি 
হয়েছে, বলত চাদ! 
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ক্ষেপা। 

হবি। 

ক্ষেপা। 
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রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, প্রতিপদে কচু নয়, 

দেশী কুমড়ে। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম। 
অমাবন্তা, পৃণিম। প্রভৃতি তিথিতে বাত গোদ একশির! প্রভৃতির 
যন্ত্রণা হয় কেন জানো? 
না। 

বাম বাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, হ্ুর্য্য হলেন জগৎ- 

প্রাণ, স্বাবর জঙ্গমের আত্মস্বরূপ ; অমাবন্তা পুণিমা তাথতে হুর্য্যের 
গতি অস্থসারে বাত একশির। এভৃতিতে ছুষ্ট বীজাণুর উৎপত্তি 

হয়; সেজন্য বাত প্রভূতিতে যন্ত্রণ। হ'য়ে থাকে । সেই হূর্য্যের 
গতি প্রতিপদে কুমড়োয় পড়ে ছুষ্ট ক'রে দেয়? তজ্জন্ত রোগাদির 

দ্বার] অর্থ হানি হয়, অষ্টমীতে নারকোলে পড়ে তাতে মেধ! নাশ 

করে, সেজন্ত বলে- মুর্খ হুয়। অন্তান্ত তিথিতে এক্সপ জান্বে 

রাম রাম সীতারাম। যেন শুনেছিলাম__জজ উডরফও তিনি 
দ্বাদশীর অন্তঃক্ষণে একটি বেগুন কেটে অন্বীক্ষণ নিয়ে দেখলেন-_ 
তাতে কিছু নাই, যেমন ত্রয়োদশী প+ড়লে! অমনি তাতে অতি 
ক্ষুদ্র পোকা জন্মালে।; তা রেখে দিলেন ; ত্রয়োদগীর শেষক্ষণেও 

দেখলেন তাতে পোক। রয়েছে ; যেমন চতুর্দশী প'্ড়্লে। অমনি 

পোকাগুলো! সব মরে গেল রাম রাম সীতারাম, জয় জয় রাম সীতা- 

রাম। ভারতের ব্রিকালজ্ঞ খধিগণ তাদের প্রজ্ঞাদৃষ্টির দ্বার] দেখে 
কুমড়ো, বুহতী, পটোল, মূলে, বেল, নিম, তাল, নারকোল, লাউ, 
কলমীশাক, সিম, পুইশাক, বেগুন এবং মাষ প্রতিপদাদ্দি তিথিতে 

যথাক্রমে এইগুলি খেতে নিষেধ ক'রেছেন, খেলে কি হয় তাও 
বলেছেন। অমাবন্ত! পৃণিমায় স্ত্রী-তৈলাদি ছুষ্ট হয় রাম রাম 
সীতারাম। ধার! শাস্্াহসারে সদাচার পালন করেন, ভার! সুস্থ 

শরীরে আনন্দে পরমানন্দের উৎসের দিকে অগ্রসর হ'তে পারেন। 

শান হলেন_-সকলকার অকৃত্রিম সুহৃৎ। সেই শাঙ্- 
ভগ্ববান্ সকলকে সংবত ক'রে নিজের দিকে আকর্ষণ 
ক+চ্ছেন। যিনি শাস্ত্রপথে চ'ল্বেন তিনি অচিরাৎ অরব-রবের 

সুমধুর রবে ডুবে যাবেন রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম। 
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কেবল শাস্ত্র আর শান্ত ! তোমার শান্তর কোথা থেকে হ'ল বলতো? 

রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাষ, সে অনেক দিনের 

কথা! কর্তা গিম্নী কাজকর্ম মেরে দুজনে জড়াজড়ি ক'রে শুয়ে 

একবারে জমাট বেঁধে ঘুম দ্িচ্ছিলেন। তার! বেঁচে আছেন কি 

মরে গেছেন» বোঝবার যে! ছিলন! রাম রাম সীতারাম | 

“নাসদাসীন্নো! সদাসীতদা নীম্” 
তখনও নিদ্্রিত বিশ্ব মানসে তাহার, 

নিশ্তরজ সিন্ধু সম শান্ত স্ত্ধ ধীর, 
তখনও ছিলন1 হেথা! আলে! কি আধার 

তখনও ফুটেনি হাস্ত আস্তে প্রকৃতির | 

রাম রাম সীতারাম । 

তোমার কর্ত৷ গিশ্নী কে? 

রাম বাম সীতারাম মকার-বাব। মকার-ম] রাম রাম। 

মকার-বাবা কে? ভুলে গেলুম। 

রাম রাম সীতারাম, সেই যে গো! রাম রাম সীতারাম, মাগুক্য 

শ্রুতি যাকে ব'লেছেন--এষ সর্বেশ্বর এষ সর্বজ্ঞঃ--ইনি সর্বেশ্বর, 

ইনি সর্বজ্ঞ, ইনি অন্তর্যামী, ইনি সকলের (প্রসবিতা ) কারণ ; 
এতেই স্থূল হুল সকলভূত বিলীন হু?য়ে যায় রাম রাম সীতারাম, 
জয় জয় রাম সীতারাম। 

মণির ঝলকের মত তাতে স্পন্দন উঠলে! “আমি বহু হ'ৰ 

জন্মাবে” অম্নি মকার-মা তাভাতাড়ি জেগে গান ধ'রূলেন রাম 

রাম সীতারাম । 

মকার মাহয়কি ক'রে? 

রাম রাম সীতারাম পশক্তি-শকিমতোরভেদঃ* রাম রাম সীতারাম 

জয় জয় রাম সীতারাম । 

গৌরবর্ণা মকার-ম] পরমপদে জলতরঙ্গের সভায় বর্ণ, পদ 

বাক্য রচনা ক'রৃতে ক'র্তে শব্দ সি ক'রূলেন পগৌরীথিয়ায়” 
ওষ্কাররূপে একপদী হ'য়ে আকাশের বুকে খেল! ক'রৃতে লাগলেন, 

তারপর ব্যাহ্থতি ও সাবিত্রীক্ষপে দ্বিপর্দী হ'লেন, পরে খকু যু? 



উল্লাস 

হবি। 

ক্ষেপা । 

হবি। 

ক্ষেপা। 

মকারশ্বাবা ২৮১ 

সাম অথর্ব চার বেদ হ'লেন, অনস্তর ছত়্ বেদাঙ্গ ও পুরাণ এবং 

ধর্মশান্ত্রদ্পে অষ্টপদদী হ'লেন, অনস্তর মীমাংসা-গ্াক্স-সাংখ্য-যোগ- 
পঞ্চরাত্র-পাশ্ডপত-আমুর্ধেদ-ধনুর্ধেদ-গন্ধবর্ববেদরূপে নবপদী হ'য়ে 

আবিভূ্ত হ'লেন রাম রাম সীতারাম, পরে অনস্ত বাকৃসন্দর্ভর্ূপে 
সর্ব্ববর্ণময়ী, সর্বধবনিময়ী এই সহত্রাক্ষর] বাগদেবী পরমব্যোম হ'তে 

আবিভূতি ছ'লেন রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, জয় 
জয় রাম সীতারাম রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম । 

কখন ব1! “অরে অন্য মহতে। ভূতন্ত” সেই পুরুযোত্তমের 
নিশ্বাসের হ্যায় খখ্েদ, যভুর্ববেদত সামবেদ, অথর্ববেদ ইতিহাস, 

পুরাণবিগ্ভা, রহন্য-বিদ্ভা শ্রোকসকল, স্ুত্র-সমুদয়, অহ্ব্যাখ্যা ও 

ব্যাখ্যাসমৃহ আবিভূ্ত হুন্ রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম 

সীতারাম। 
তা বলে এ পুরাণ ইতিহাস নর! 

রাম রাম সীতারাম, খধিবাবার! তো! সীতারাম নিজের। কিছু 

করেন নিঃ স্মরণ ক'রেছেন বেদব্যাসবাবা যা বলেছেন, তা 

তে] তিনি স্মরণ করেই বলেছেন রাম রাম সীতারাম। 

শ্রভগবান্ শক্করাচার্ধয তার ভাষ্যে এই সব পুরাণের প্রমাণ 

দিয়েছেন রাম রাম সীতারাম। যা কিছু বেদাদি শাস্ত্র, শব্বরাশি 

সব “মকার-বাবা” আর “মকার-ম1 রাম রাম সীতারাম । 

এব মধ্যে মকার-বাবা কে? 

বাম রাম সীতারাম পর] বাকৃই মকার-বাবা। পশ্বাস্তী, মধ্যমা, 

বৈখরী এর] মকার-মা | রাম রাম সীতারাম, এই ভাবে শবজগৎ 

হ+ল | বাম রাম সীতারাম তারপর “ও নিত্যং ওদ্ধং বুদ্ধং ( যোগ- 

চুড়ামণি ) নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ নিব্বিকল্প নিরগুন নিরাখ্যাত অনাদি- 
নিধন এক তুরীয় ভূত ভবিষ্বাৎ বর্তমান পরিবর্তমান সর্বদ! 

অনবচ্ছিন্ন সত্য জ্ঞান অনস্ত পরব্রক্ম পরপ্রণব, তা হ'তে জ্যোতি- 

শ্রী পরাশক্তি জাত হ'লেন। সেই আত্মা হ'তে আকাশ, আকাশ 

হ'তে বাধু, বায়ু থেকে আগুন, অগ্রি থেকে জল, জল হ'তে 

পৃথিবী, পৃথিবী থেকে ওষধী, তা! থেকে অন্+ অন্ন হ'তে পুরুষ জয় 



৮২ 

হুবি। 

ক্ষেপা। 

অমকার"্বাব। সপ্তম 

জয় সীতারাম জয় জয় সীতারাম। পৃথিবীতে আকাশ, বাতাস, 
আগুন, জল, পণ্ড, পক্ষা, কাট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা, ভূত, 

প্রেত, মানব, দানব, নরী, সমুদ্র যা কিছু আছে সব এঁ মকার- 

বাবা আর মকার"্মা জয় জয় সীতারাম জয় সীতারাম। মানুষের 

দেছের মধ্যে এর মকার-বাবা! মকার-মা মিলে কুগুলিনী হঃয়ে 
দেহট। ধ'রে রইলেন, নাদাত্বার দ্বার জেগে উঠে যখন নিরাময় 

পরমপদের দিকে এগুতে লাগলেন, তখন তিনি পুরুষরূপ হু'লেন, 

তার নাম জীবাত্বা হ'ল, সব সেই মকারর-বাব] রাম রাম সীতারাম, 

জগতে 1 কিছু সব দুজনে মিলে হু'য়েছে। 

তোমার মকার-বাব1| আর মকার-মাফে কি ক'রে চিনবে? 

যাদেখাযায় তাই মকার-মা; যা দেখ] যার না! তা হ'ল মকার- 

বাবা! বাম রাম সীতারাম রাষ রাম সীতারাম। পৃথিবী চরাচর 

ভূতের রদ (উৎপত্তি স্থিতি লয্নের কারণ ), জলরাশি পৃথিবীর 
রস, ওষধি সকল জলরাশির রস, নরশরীর ওষধির বস, বাক্ 

মন্থযাদেছের রসঃ খঙ্মস্্র বাকের রস (সার), সাম খঙমস্্ের 

রস, উদগীথ ওক্কার সামমন্ত্রের রস, সেই ওক্কার সকল রসের মধ্যে 

রসতম পরমাগ্রার স্বান এবং অষ্টম। রায় রাম সীতারাষ, জয় 
জয় রাম সীতারাম। 

তোমাকে আগেও ব'লেছি-_শব্দ হ'তে জগতের স্থষ্টি 

হয়েছে, পরমব্যোম পরমপদে স্পন্দন “আমি বছ হব জন্মাব'ঃ তখন 

ওক্কারন্পিণী শব্দময়ী পরম! প্রকৃতি জেগে ওঠেন, সেই শব্দময় 

পরমাণু হ'তে বায়ু, বায়ুস্থুল হ'য়ে আগুন, আগুন স্ুল হ'য়ে জল, 

ত। স্থল হ'য়ে পৃথিবী--এভাবে স্থল ভূতসকল স্থ্ট হয়| তা থেকে 

আধিদৈবিক চক্র, স্্যয, গ্রহ, নক্ষত্র, দেবগণ ; আধিভোৌতিক মনুষ্য; 

পণ্ড, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা, সাগর, ভূধর, নদ, নদী, দ্বর্ 

রৌপ্য, তাত্র, লৌছ আদি ধাতুসকল এবং আধ্যাত্মিক কর্ণ, ত্বক 
চক্ষু, জিহবা, ভ্রাপ, বাকৃ, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ, ইন্দ্িয়নিচর 
স্থষ্ট হয় । মুল হ'ল ওষ্কারনাদ। উপনিষদ ওক্কারনাদকে প্রাণ- 

ক্পন্দন বলেছেন । তাই পুরুযোত্তম ওক্কারই রতি প্রাণ অন্ন অন্নাদ 



উল্লাস মকার-বাবা ২৮৩ 

ভোগ্য ভোকা!--প্রকৃতি পুরুব--সোম অগ্নি ইত্যাদি নান। রূপে 
নান! নামে লীল! ক'চ্ছেন। কর্তাই গিশ্নীর অভিলাষ ক'রে ছুজন 

হু'লেন, আপনার দেহকে দুভাগ ক'রে পতি-পত্বী হলেন, কর্তার 
অসম্পূর্ণ শরীররূপ আকাশ গিশ্নীর দ্বার] পূর্ণ হ'ল, কর্তা গিশ্নীতে 
বূমণ ক'র্ূলেন। ব্যস্ঃ মানুষ হ'ল। গিম্নী লজ্জায় জড় সড় হাঃয়ে 

গাভী হ'লেন। কর্ত! ঝাড় হয়ে**'ব্যস্, তাতে গরুসকল জন্মাল। 
গিন্নী তাতাতাড়ি ঘুড়ী, কর্তা ওম্নি ঘোড়া। ব্যস্ রাশি রাশি 
ঘোড়া। এমনি করে খচ্চর, গাধা, ছাগল, ভেড়া, কত বল্বে। 

সীতারাম, মায় পিঁপড়ে পর্য্যস্ত এ কর্ত! গিন্নী হ'লেন। 

কর্ত। গিশ্নী ছাড়া অনস্তকোটি ব্রদ্মাণ্ড আর কিছু নাই। 
গিন্নীটি একটু চঞ্চলদ্বভাবা, বড় নাচ পায় যখন, ধেই ধেই ক'রে 
নাচেন-_-কর্তাকে বুক পেতে দিতে হয়। হ1 কর্তার ছুটি গিন্নী, 
ছোটটি নাচতে নাচতে যখন কর্তার কাছ. থেকে বাচ্ছ। কাচ্ছ। 
নিয়ে দূরে চ'লে যান, তখন বাচ্ছাদের কেমন মেশ! হয়--সব 

ভূলে যায়। বাচ্ছাগুলে ভুল ভুল খেলায় বাব! ও বড়মাকে ভুলে 
গিয়ে আছাড় কাছাড় ক'রে কাদ্দতে থাকে, ওরে বাপরে গেলুমরে, 

ওরে আমি অনেক হবে| না, এক হবোরে ! ঠাকুর আযার তাদের 
এক কর্বার জন্ত বেদ-তন্র-রামায়ণ-মহাভারত-পূরাপাদি রূপ ধ'রে 
ডাকেন-__আয় আয় ওদের ধ?রে চলে আয়! রাম রাম সীতারাম, 

বাচ্ছার৷ তাদের ধ'রে ঢুকে পড়ে অন্দরমহলে। যেতান!পারে, 

সে দৃঢ়ভাবে নাম ধরে। রুর্ভা গিন্নী তাকে একবারে আপনার 

নিভৃত নিকুঞ্জে নিয়ে গিয়ে গান শোনাতে থাকেন রাম রাম 

সীতারাম। 

আর বাচ্ছ! গান শুনূতে গুনতে গলে যায় একবারে যেন 

ম! গঙ্গ৷ জয় জয় জয় সীতারাম ! 

বড় ধুম লেগেছে হৃংকমলে। 
মজ! দেখিছে আমার মন পাগলে ॥ 

হ'তেছে পাগলের মেল! ক্ষেপাতে ক্ষেপীতে মিলে । 
আনন্দেতে সানন্দে আনন্দময়ী পড়ছে ঢলে ॥ 
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হরি। 

ক্ষেপা । 

মকারস্বাবা সপ্তষ 

দেখে অবাকৃ লেগেছে তাক্ ইন্ত্রিয় আর রিপুদলে । 
পেয়ে ্বযোগ এই গোলযোগ জ্ঞানের কপাট গেছে খুলে ॥ 

প্রেমিক পাগল, বলে সকল ত1 ব'লে আমার জ্ঞান কি টলে। 
যার পিতা মাত৷ বদ্ধ পাগল, ভাল হয় কি তাদের ছেলে॥ 

শোন মা! তার! ভূভারহর! 
এই বেল! মা রাখছি বলে। 

বখন ভাপব জলে অন্তকালে 

তনয় বলে করিস কোলে ॥ 

রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম। এই সব সাত পাঁচ 

ভেবে চিন্তে কি যেন গোলমাল*** আমি একটু নাচ.বো রাম রাম 
সীতারাম। 

কোথাকার পাগল রে! 

ভবে পাগল নয় কে-রে ! 

তুমি পাগল, আমি পাগল, পাগল তো! সবাই রে॥ 
বিষয় নিয়ে পাগল হ'য়ে ভাস সদ! আখিনীরে । 
গুরু ব'লে হ'লে পাগল শাস্তিধার! বয় রে॥ 

সুখের পসর! লয়ে বেড়ান গুরু দ্বারে দ্বারে, 

নিবন! নিবন! ক'রে, থাকো! সদ! দূরে দূরে ॥ 

ভবের সুখ দুঃখ লয়ে আর তুমি থেকোন। রে। 

(তোর) ছুঃখ স্থখের বিষম বোঝা? চাপিয়ে দেরে গুরুর ঘাড়ে। 

হবি। 

ক্ষেপা। 

হরি। 

ক্ষেপা। 

যেখানে সেখানে থাক, ডাক সদ! গুরু ব'লে। 

ছুটে এসে নিয়ে কোলে দিবে প্রবোধ রে ॥ 

(ক্ষেপা “রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম' ব'লে 

নাচতে লাগলে।1) 

আরে আরে থামে এখনও আমার কথা শেষ হয়নি। 

রাম রাম সীতারাম, কি সীতারাম? 

তোমার কর্ত! গিশ্বী কোথায় কি ক'র্লেন? 

রাষ রায় সীতারাম মীতারাম £1, কর্তা তিনভাগ হ'লেন-_-অ+ উ, 
ম-অকার পৃথিবী, উকার অস্তরীক্ষ, আর মকার ছ্যুলোক রাম 
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রাষ সীতারাম। তিনজনে মিলে মিশে থাকেন। উকার- 

মকারকে দেবে দিয়ে যখন *অকার-বাব1” উপনবেশ স্বপন করেন, 

তখন সেখানে অকার-বাব1 ছাড়! আর কিছু আছে সে দেশের 

লোক জানে না, বিশ্বাস ক'রৃতে পারে ন1। 

আমেরিকা, বিলাত, আরব ইত্যাদি দেশ হ'ল-_অকার- 

বাবার খাস্ মহল। তার! অকার ভিন্ন আর কিছু চায় না। তবু 

দয়াময় মকার-বাব! বীশুতীঃ, মহম্মদ প্রভৃতি সেজে গিয়ে বলেন-_ 

ওরে আমি আছিরে, আমাকে ডাক ! যার সেকথ। শোনে 

তাদের কল্যাণকামনায় মকার-বাব! বাইবেল, কোরাণ প্রভৃতি 

সাজেন। 

উকার-মকার-বাবার খাস্মহল ভারত, তার মধ্যে যকার- 

বাবার নিভৃত কুঞ্জ হ'ল--কাণশ, পুরী, বৃন্দাবন ইত্যাদি তীর্থসকল। 

এই পুণ্যভূমিতে ধারা! জন্মেন, ভাদের জন্ম-জন্মাত্তরের বহু পুণ্য 
ছিল--একথ! শাস্ত্র বলেন। দেবগণও এই পবিত্র ভারতে 
জন্মাতে ইচ্ছা! করেন । 

প্রথমে যখন পাগ.লী নেচে নেচে সত্যযুগ আনলেন, তখন-_ 
এক এব পুর বেদঃ প্রণবঃ সর্ববাউঅয়ঃ | 

দেবে। নারায়ণে। নান্ত একোহগ্রিবর্ণ এব চ॥ ৪৮ 

-শ্রীমতা ৯১৪ 

পূর্বে কৃতযুগে সমস্ত বাক্যের বীজভূত প্রণবই একমাত্র 

বেদ, নারায়ণ একমাত্র দেবতা, লৌকিক অণ্থি ও একমাত্র 

ংসনাষক বর্ণ ছিল, তখনকার উপায় ধ্যান। 

ব্রেতাযুগে পূরুরবার নিকট বেদত্রয় আবিভূ্তি হয়েছিলেন । 

সত্যযুগে সকলে সতৃপ্রধান ধ্যাননিষ্ঠ। রজঃপ্রধান ত্রেতাযুগে 

বেদাদি বিভাগের দ্বার! কর্মমার্গ প্রকট হয়। 

ব্রেতাযুগে যজ্ঞ, মহুমংহিতা আদি ধর্মসংহছিতা আত্মপ্রকাশ 

করেন রাম রাম সীতারাম। ভ্রেতাযুগেই ভক্তগণের উদ্ধারের 

জন্ত শ্রীরামের অপরমুর্তি শ্রীরামায়ণ আবিভূ্ত হন। 

তারপর ঘ্বাপরে মহাভারত, শ্রীমত্তাগবত আদি পুরাণসকল 
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লোকোদ্ধারের জন্ত আবিভূতি হন, শ্রীমদৃরামাক়ণ শ্রীমত্তাগবতাদি 
' জ্ীভগবান্ত্বের বাত্ময় শরীর । 

স্বাপরে পৃজার দ্বারা মাহুষ কৃতার্থ হ'তেন। কলির জঙ্ট 
খষিগণ নামের কথ শাস্ত্রে বল্লেন এবং সাধূ ভক্তগণ প্রীনামকীর্ভম 
করত পরমানশ্দ ভোগ ক'রেছেন, বর্তমানে শ্রীনামকীর্ডভন কঃরে 

পরমানন্দ ভোগ ক'র্ছেন রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম 

সীতারাম। 

ই! যকার-বাব! এই শান্ব রক্ষা কর্বার জন বশিষ্ঠাদি মুনি- 
গণকে পাঠালেন, ভার! এবং ভাদের বংশধরগণ এই শান্ত রক্ষা 

ক'রে আস্ছেন। 

প্রথম নারায়ণ, ব্রহ্গা, বশিষ্ঠঃ শি, পরাশর, ব্যাস, শুক, 

গৌঁড়পাদ, গোবিশ্গপাদ, ্রীশক্করাচারধ্য তার শিষ্য 
দশনামী সন্ন্যাসী 

-শক্করা চার্য্য-_ 

| 

স্বরূপাচার্য্য ননচা্ তোটকা চার্য্য পৃর্থীধরাচার্য্য 

তীর্থ | আশ্রম | বন ূ অরণ্য | গিরি | পর্ধ্বত 8৬ সরদ্বতী ৫ পুর 

--এ'র! জ্ঞানমার্গের রক্ষক । 

শ্রীরাযাহজসন্প্রদায়ের গুরুপ্রণালী, _ভক্তিমার্গ, শ্সপ্র- 

দায়ের কাবুত্থ শ্রীরাম, শ্রীসীত।, শ্রীবিঘকৃসেনঃ শ্রীশঠকোপ, 

শ্রীনাথমুলি, ্রীপুগুরীকাক্ষ মুনি, শ্রীরামমিশ্র, শ্রীযামুনাচার্য্য। 

প্রমহাপূর্ণাচার্য্য, শ্রীরামাহ্জাচা্য, শ্রীকুরেশ, শ্রীমাধবাচার্ধ্য, 

শ্রবোপদেব,জীদেবাধিপাচার্য্য ভ্রপুরুষোত্তমাচাধ্য,্রীগঙ্গা ধরাচার্যা, 

শ্রীরামেশ্বরাচার্যা, শ্রীদ্যারানদ্দাচার্যয, এ্রীদেবানন্দাচার্য্য, প্ত্রিয়।- 

নন্দাচার্যয, শ্রীহরিয়ানদ্দঃ শ্রমদরাঘবানন্দ) প্ীজগদৃগুরু ভাষ্যকার 

রাষানদ্দাচার্য্য। 
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শ্রীমধ্বাচার্য্যসম্প্রদায়ের গুরুপ্রণালী, শ্রীরু্ষ (নারায়ণ ), 
শ্ীব্রক্ষা, শনারদ, শ্রীব্যাসদেব, ্রীমধবাচার্যয, ভ্রীপন্ন নাভ, শ্রীনরছরি, 

শ্ীমাধব, শ্ীঅক্ষোভ, শ্রীজয়তীর্থ শ্রীজ্ঞানসিদ্ধু, শ্রীদয়ানিধি, 
শরবিদ্ভানিধি, শ্রীরাজেন্ত্র শ্রীজরধর্্ম, শ্রীপুরুষোত্বম, প্রীত্রক্গণ্য, 

শ্রব্যাসতীর্ঘ, শ্রীলক্মীপতি, শ্রীমাধবেন্ত্র পুরী, এ্রঈশ্বরপুরী 
প্রীকষটৈতন্ত । 

শ্রীরুদ্র সম্প্র্ধায়-_-শ্রীমহারুদ্র--শ্রীবিষু স্বামী'***** 

শ্রীবল্লভাচার্ধয শ্রীবিটঠল নাথ । 

শ্রীসনক সম্প্রদায়- শ্রীনারায়ণ, শ্রীভংস, প্ীসনকাদি, 

প্রীনারদ, শ্রীনিবাস, আবিশ্বাচার্ধ্য)  প্রীপুরুষোত্বমাচার্ষ্য, 
জ্ীবিলাসাচার্যয, শ্রহ্বরূপাচার্ধ্য, শ্রীমাধবাচার্ধ্য শ্রবলভদ্র আচার্য্য, 

জরপল্মাচার্ধ্য, শ্রীশ্যামাচার্য্য শ্রীগোপালাচার্ধয, শ্রীকপাচার্ষ্য, 

শ্রীদেবাচাধ্য, শ্রহ্দ্দর ভট্ট, শ্রীপদ্মনাভ ভট্ট, শ্রীউপেন্দ্রভষ্ট, 
শ্ীরামচন্দ্র ভট্ট, শ্রীবামন ভ্ট, শ্রীকঞ্চ ভট্ট, শ্রীপদ্মাকর ভট্ট, 

ব্রীশ্রবণ ভট্ট, শ্রীনিষ্বাদিত্য। 
এই চারি জন্প্রদায়- বৈষ্ণব সম্প্রদায় এ'র]। ভক্তিধর্ম্ম 

প্রচার এবং ভক্তিণাস্ত্র রক্ষা! ক'বৃূছেন। 

কাশ্টুপ শাগ্ডিল্য বশিষ্ঠ ভৃগু ভরদ্বাজ গৌতম প্রভৃতি মুনি- 

গণের বংশধরগণ ধর্মশাস্ত্রসমূহ রক্ষা ক'রে আসছেন। অধুনা 

বাঙ্গালায় শাস্ত্রক্ষক-_ভাটপাড়ার পণ্ডিতবুশ্দ, তারকেশ্বরের মোহস্ত 

মহারাজ, নবদ্বীপের শাস্ত্রগতপ্রাণ পণ্ডিতগণ এবং শ্রীমন্মহা প্রভুর 

ভক্তমণ্ডলী। 

কলিকাতায়-_বঙ্গীয় ব্রাহ্মণসভ1, শাস্ত্রধর্মপ্রচারসভা ও 

শাস্্রগতপ্রাণ পণ্ডিতমণ্ডলী, বলরাম-ধর্শসোপান এবং শ্রীমন্মহা প্রভুর 

ভক্তগণ। 
পুণ্যভূমি, উদ্বোধন, ভারতাজির, উর; দেশঃ উজ্জীবন, 

হুদর্শন, প্রীগ্রীনিতাইন্বন্বর প্রভৃতি ধাশ্িক পত্রগুলি বিশেষভাবে, 

যুগান্তর, অসৃতবাজারঃ আনদ্গবাজারঃ বন্থুমতী, ভারতবর্ষ প্রভৃতি 

পত্রগুলি শাস্গ্রস্থ প্রচার ও উৎসাহ দান ক'রে শাস্ত্র রক্ষা কচ্ছেন, 
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হবি। 

ক্ষেপা। 

মকারস্বাব। সপ্তম 

আরও অন্তান্ত বহুস্থানে অগণ্য শান্ত্রগত প্রাণ পণ্ডিতমগ্ডলী 

শাস্ত্র রক্ষা] ক'র্ছেন। ৮কাশীধামে শ্ীগোগীনাথ কবিরাজ ও 

শাস্্রগতপ্রাণ পণ্ডিতসমূহ, প্রয়াগে শ্রীবৈষব সম্মেলন এবং ভাগবতী 
কথার অঙ্থপম অখণ্ড উৎস শ্রীমৎ প্রভূদত্ত ব্রন্মচারীবাবা, অযোধ্যায় 

প্ররামভক্ত অগণ্য পণ্ডিতগণ, মিথিলায় শাস্ত্রগত প্রাণ পণ্ডিতবুদ্দ, 

গোরক্ষপুরে কল্যাণ-সম্পাদক শ্রীহহ্মানপ্রসাদ পোদ্দার, শীচিম্মন- 

লাল গোম্বামী, শ্রীজয়দয়াল গোর়েক্ক৷ প্রভৃতি শান্্রগত প্রাণ 

ভক্তমণ্ডলী, ব্রদ্ধাবর্তে শ্রীমদ্ শঙ্করানন্দ স্বামী, অন্ত্রে গুণ্ট,রে-_- 
রামনামক্ষেত্রম্, আহ্ুলকুছুরুতে শ্রীম্ দাসশেষজী--আমর1! কত 
জনকে চিনি বা কত মহিমময় শান্ত্রক্ষকের নাম জানি! ক্ষুদ্র জ্ঞানে 

যতটুকু জানি বল্লাম। 
শভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র ভারতযুদ্ধের পর ধর্ম সংস্থাপন করেন। 

তার স্বধামে গমনের পর আচাধ্যগণ ধর্মশাস্্র রক্ষা ক'রে আস্ছেন। 

কালক্রমে ক্ষেপী নাচতে নাচতে এগিয়ে আস্তে লাগলো 

আধ্যগণের হাত হ'তে ভারত মুসলমানগণের করতলগত হয় 

রাম বাম লীতারাম, তার দ্বার ক্রমে ভারতে মালিন্ত এসে 

উপস্থিত হ'ল, ব্রাহ্মণগণের দাসত্ব ক'রূবার ইচ্ছা জাগলো; কেছু 

কেহ দাসত্ব ক'রৃতে লাগলেন | শ্রীন্মপ শ্রীসনাতন এর! ব্রাহ্ম 

হ'য়েও মুসলমানের দাসত্ব ক'রেছিলেন | ক্রমে ক্ষেপীর নৃত্যে 
ভারত অকারের খাস্মহলবাসী ইংরাজবাবাদের হস্তগত হ'ল। 

তারা ভারতের সর্বস্ব বেদাদি শাস্ত্র ভারত থেকে নিয়ে গেলেন, 

কিন্ত বেদা্দি শাস্ত্র যেভাবে অধ্যয়ন ক'রৃতে হয় তা ক'র্লেন না; 

বেদের অস্থি চর্ধণ ক'রে নিজের মুখ কেটে গেল, সেই রক্ত পান 
ক'র্লেন এবং প্রসাদ দিলেন রাম রাম সীতারাম। 

বেদের হাড় চিবুনে! কেন ব'ল্ছে। ? 

রাম রাম আগে এ কথ! ব'লেছি-_ব্রাহ্মণবালক গর্ভাষ্টমৈ উপনীত 
হ'য়ে গুরুগৃহে ত্রঙ্গচর্ধ্য অবলম্বনপূর্বাক শিক্ষা-কল্প-ব্যাক রণ-নিরুভ-ছন্দ 

জ্যোতিষ এই ষড়ঙ্গের সহিত সমস্ত বেদ পড়তেন | এই বেদ প'ড়্তে 
বার বৎসর লাগে। তারপর তার সমাবর্তন ক'রে গৃহী হ'তেন। 
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এই সমগ্র বেদাদি শাস্্রসমুহ পাঠ ক'রেও শ্বেতকেতু 
নারদপ্রভৃতি পুর্ণজ্ঞান লাভ ক'রৃতে পারেন নাই। 

সাদা-বাবারা যথেচ্ছভাবে বেদ অধ্যয়ন করত বেদ 

ব্যাখ্যা ক'রে বা মন্তব্য প্রকাশ ক'রেছেন তা গুন্লেও পাপ 
হয়। তারপর তারা অপৌরুষের় বেদ? উপনিষদের বঙ্পংক্রম নির্ণয় 

করত এ'দের অপৌরুষত্ব-খগ্ডনে প্রয়াস করেছেন, র 
শাস্্রপাঠের উদ্দেশ্যে--ভারতের বেদাদি শাস্ত্রের দোষ আঁকার 

ক'রে এখানে খৃষ্টধর্ম প্রচার করত তার মূল দৃঢ় করা | সব 
অকার-বাবার কীর্তি । 

অবশ্য উড.রফ. প্রভৃতি ভারতের বেদ-তত্ত্রাদি 
অনুরাগী অনেক সাছেব ছিলেন, হয়ত এখনও আছেন । 

যাকৃ উকার-যকারের খাস্মহল অধ্যাত্বরাজ্যের 

বাবার হস্তগত হ*ল। অকারসেবকগণ ভারতে প্রবেশ কধীরে 

ধীরে ছড়াতে লাগলেন অকারের বিষাক্ত পরমাণু । 

শিক্ষা-দীক্ষায় চালচলন আচারব্যবহারে আর্য্যসম্তান 

আপনাদের সেই প্রাচীন জীবনের আদর্শ, ভুলে গেলোজ্জন্ত 

মানবদেহ পেয়েছেন । শাস্ত্শাসন চলে গেল। যেত্রাশ্বদেহ 

তপস্তার জন্য তারাও তা বিশ্বত হ'য়ে অকার-ল! জন্য 

উন্মত্ব হলেন। 

ইলেকট্রিক আলে, ফেনের বাতাস, কলের ঠা 

ভেজাল খাছ্দ্রব্য, রাজসগণের সঙ্গ-ক্রমে পুণ্যভূর্মিতকে 

যেন ভোগভূমিতে পরিণত ক'রূল। 

শুধু ভোগ, শুধু ভোগ ! আবাল বৃদ্ধ বনিতা | জন্ত 

ছুটলেন। বর্গের স্ৃযম! বিশ্বজননী--নন্দনের ফুর্নীজাত 

ভারতরযণীকে টেনে স্কুল-কলেজে নিয়ে যায়! | হায়, 

গৃহস্থের গৃছলক্ী উকিলের সাজ প'রে ওকার বৃতে 

লাগলেন, সার! ভারতে শুধু ভোগ, ভোগ! শাস্ত্র] হ'ল, 
মহাভারত রামায়ণ শ্রীমত্তাগবতাদি শাস্ত্র খণ্ডিত হুন্নিক্ষক- 

১৪ 



২৯০ মকার-বাব! সপ্তম 

শণ উপহসিত হ'তে লাগলেন। শাস্ত্র কিছু নয়, সব ব্রাহ্ষণগণের 

উদ্বরতরণের উপার, ভগবান্ মন্ধকেও আঘাত ক'র্তে অকার- 

সেৰীগণ পশ্চাদ্ পদ হ'লেন না রঘুনন্বন আহত হ'লেন, দেবতা” 
শান্ত্র“দবমন্দির-ব্রাঙ্ষণ-গে!। নিপীভিত হ'ল, অবাধে অকারসেবী 

নাস্তিকগণ শাস্ত্রকে দলিত ক'র্তে লাগলেন। 

এ ছন্দিনে শাস্ত্রক্ষকগণ সাধারণকে শাস্্রপথে চল্বার জন্ত 
তাদের পশ্চাদহ্বসরণ ক'র্তে আরম্ভ ক'র্লেন; তারা কেউ 

শান্ত্রপানে চাইলেন না, বরং শাস্ত্ররক্ষক ও শান্ত্রকে উপহাস ক'র্তে 

লাগলেন; বর্ণাশ্রমধর্্ন বিধবস্ত হ'য়ে গেল জয় জয় রাম সীতারাম । 

শান্ত্রঅপমানে ভারতে মহাছুদ্দিন এসে উপস্থিত হু'ল। 

ব্রাহ্মণ সন্ধ্যা আহ্িক ব্রাহ্মণোিত কর্ম ত্যাগ ক'রূলেন। তাদের 

আদর্শে ক্ষত্রির বৈশ্য তারাও শাস্বীয় কর্ণ ছাড়লেন। শৃদ্রগণ 
কেউ কেউ ব্রাক্ষণআচারে তৎপর হ'লেন। পুত্র পিতৃ-মাতৃ- 

সেবা ভূল্লেনঃ নারী পতিসেবা ভুলে নটা সেজে বথেচ্ছাচারিণী 

হ'য়ে নেচে নেচে বেড়াতে লাগলেন। দেবসেবা অতিথিসেবা 

সাধুসেবা গৃহস্থের গৃহ হ'তে চিরবিদায় নিল। গুধু ভোগশুধু 

ভোগ আর শাস্ত্রদলন ! বাম বাম সীতারাম 

জাগে গরো জাগে! ত্রিলোচন। 

কতদিন আর মহাযোগে রবে অচেতন ॥ 

বায় ধর! রসাতলে 

নাস্তিকদলে দলে 

ধর্ম মহাধন ॥ 

এবে যশ অর্থ নারীপদে 
করেছে সব আত্মসমর্পণ ॥ 

কেহ স্বার্থসিদ্ধি আশে 

সাজিয়ে গুরুর বেশে 

করে ধর্ম বিনাশন ॥ 

জাগে জাগে জাগে 

শুলী 



উল্লাল 

হরি। 

ক্ষেপা । 

হবি। 

ক্ষেপা। 

হৰি। 

ক্ষেপা । 

মকার-বাব। ২৯১ 

এষা খাই হারিয়ে গেল রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম 
সতারাম। 

€ ক্ষেপ! ধেই ধেই ক'রে নাচতে লাগ লো।) 

'আরে থামে থামে, আমার কণা শেষ হয়নি, তোমার কি বাই 

এর ছিটু আছে? 

রাম রাম সীতারাম নইলে লোকে ক্ষেপ! ব'ল্্বে কেন রাম রাম 

সীতারাম ? 

তারপর কি হ'ল? 

রাম রাম সীতারায় বেদ, উপনিষতৎ, রামায়ণ, মহাভারত, 

শ্মত্তাগবত, ভগবানামন্থ প্রভৃণ্ত প্রণীত ধর্মশান্ত্রসকলেরও বিকৃত 

ব্যাখ্যা আরম্ভ হ'ল। ভারতের বড় দুর্দিন, শাস্ত্র যায়-_শাস্্ 

যায়! এমন সময় তুমি এলে প্ররিয়। 

আমি এসে কি কর্লু'ম ? 

রাম রাম তুমি শ্রীভগবানের করুণাঘন মূর্তি ধরে জ্যোতিরাশি 
নিয়ে নেমে এলে, এই শাস্ত্রনদীর বেগ বাড়াবার জন্ত বাধ' 

দিলে, এসেই রামায়ণ মহাভারত শ্রমত্তাগবত-_-শ্রীভগবানের' 

শরীর তাকে খণ্ড খণ্ড ক'রে রক্তের স্রোতে বহালে। বিশ্বপৃজ্য, 
শাস্ত্ররক্ষক ব্রা্মণগণের বক্ষে সজোরে পদাঘাত ক'রলে। তাতেও 

তৃপ্তি হ'ল না, তাই তুমি তাপসকুলসম্ভৃত শাস্ত্রক্ষক ভূদেবমণ্ডলীর 
পৃষ্ঠে অজন্র কশাঘাত ক'রৃতে লাগলে । শ্রীভগবানের অপরমৃত্তি 
পরমানশ্দের অনস্ত উৎস ভগবৎপরায়ণ বিশ্বকল্যাণনিরত সাধুগণের। 
পৃষ্ঠে দারুণ কশাঘাত ক'রে তাদের মহিষ! প্রচার ক'রূলে, তারা 

হেসে বল্লেন_-তোমার কল্যাণ হোক্, তুমি শাস্তিলাভ কর। 

প্রিতম! তোমার জ্যোতিতে শিক্ষিত সঙ্জনমগ্ডলী 

শাস্ত্রের নিগুঢ় মর্থ জেনে শ্ব-্ঘ অধিকার অনুসারে শাস্তির পথে 

অগ্রসর হবেন, পরম পবিত্র শাস্ত্রনদীর বেগ বাড়ৰেই, বাধ কোথায' 
চ'লে যাবে, শাস্ত্রনদীতে স্জনগণ ভক্তি-নৌকায় আরোহণ ক'রে 

প্রিয়তমের প্রেষপারাবারের দিকে যাত্রা ক'র্বেন, নিশ্চয়ই 

্রাঙ্গণগণ "শা্স রক্ষা! ক'র্বেন, বর্ণাশ্রুমধর্নম প্রতিষ্ঠিত হবে ।” 
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নাথ! প্রাণেশ্বর। কি ব'লে তোমার স্তব ক'র্বো।! 
ত্বমেব মাতা চ পিত ত্বমেব 

ত্বমেব বন্ধুশচ সখা ত্বমেব। 

ত্বষেব বিদ্ভা দ্রবিণং ত্বমেব 

ত্বমেৰ সর্বং মম দেবদেৰ ॥ 

ক্ষেপা কৃতাগ্জলিপুটে 
নমে! ব্রহ্গণ্যদেবায় গো-ব্রাহ্ষণচিতায় চ। 

জগদ্ধিতায় কুষ্ঠায় গোবিদ্ধায় নমো! নমঃ ॥ 

নাগেন্দ্রহারায় ভ্রিলোচনায় 

ভল্মাঙ্গরাগায় মহেশ্বরায়। 

নিত্যায় শুদ্ধায় দিগম্থরায় 

তট্মৈ ন-কারাঘ় নমঃ শিবায় | 

শরণাগত-্দীনার্ত-পরিত্রাণসপরায়ণে । 

সর্ববন্তান্তিহরে দেবি নারায়ণি নমোহস্ত্ব তে ॥ 
নমস্তভ্যং ভগবতে বিশুদ্ধজ্ঞানমূর্তয়ে । 

আত্মারামায় রামারর সীতারামায় বেধসে। 

_-ব'লে দণ্ডবৎ হ'য়ে হরিদাসবাবুকে প্রণাম ক'রে “রাম 
রাম সীতারাম, জয় জয় রাম সীতারাম? ব'লে ধেই ধেই ক'রে 

নাচতে লাগলে! । হরিদাসবাবু অনেক চেষ্টা ক'রেও ক্ষেপার 

নাচ থামাতে পার্লেন না, ক্ষেপা নাচছে আর গাইছে-_ 
জয় জয় বাম সীতারাম। 

জয় জয় রাম সীতারাম॥ 

শ্ররায জয় রাম জয় জয় রাম। 

প্ীরাম জয় রাম জয় জয় রাম॥ 

জয় সীতারাম। 

শ্ররণছোড় আশ্রম 

দ্বারকা 

২৩৫৬৭ 



ও নে। ব্রজ্গরূপান্ন শান্তায় 

সমত্বেন সদো তায় 

গুর্ণায় চিদ্বিলাস- 

বিলাসায় ওক্কারায় 

নমে। নম: । 


